
اللورد  

 الجغرافيافى 
الثانوى  الثانى للصف 

 رؤية واعداد :          

أ : إسالم هليل            



1

رؤية واعداد : أ / اسالم هليل / ث  2رد فى الجغرافيا اللــو

01225526551: لالتصال: منتدى اللورد الثقافىللتواصل

 

 
 

املستدامة التنمية مفهوم ظهر متى:  نتسائل ولكن  :

ع ة واجملتملبيئيا امع تزايد الوعى لدى اهليئات واملؤسسات واألفراد بقضا-

ذلك؟ حتقيق ميكن كيف: س

. بني التنمية االقتصادية والبشرية من جهة وإدارة املوارد ومحاية البيئة من  جهة أخرى عن طريق التوازن-

مفهوم التنمية 
 

ارد ناات البشارية واملاو   ني اإلمكابتنسيق يقصد به جهود منظمة تبذهلا أي دولة وفق ختطيط مسبق لل

اعيةالرفاهية االجتمق دي، وحتقيل الفرالطبيعية بقصد حتقيق أعلى مستويات الدخل القومي والدخ

 

 

 

ظهر هذا املفهاو  ماع  بداياة ظهاور  علاق  االقتصااد                  

حسن توزيع عائدها .بهدف استغالل املوارد االقتصادية املتاحة و

التنمية االقتصادية 

 هى التى تهتق بدعق قدرات الفرد وحتسني مستوى معيشته والقضاء على الالمسااواة               

.

التنمية البشرية

القادمة يالتلبية احتياجات اجليل احلاضر دون التضحية أو االضرار حبقوق األج                  املستدامهالتنمية 

تتصف التنمية بالشمولية ألنها جيب أن تشمل كال جواناب احليااة السياساية                   

لثقافية كما تشرتك فيها كل املؤسسات بالدولة  ) احلكومية واخلاصة (       واالقتصادية واالجتماعية وا

الشمولية

تعد التنمية عملية تكاملياة حيات توجاد عالقاات تبادلياة وتكاملياة باني  ياع      

الصحة ( يؤثر فى القطااع   –ى ) التعليق القطاعات املختلفة ويتأثر كل قطاع باآلخر ويؤثر فيه فمثاًل التقد  ف

حتى الينمو قطاع على حساب القطاع اآلخر؟   مب تفسراالقتصادى لذا جيب على الدولة االهتما  بكل القطاعات  ، 

لتكاملا

القتصادية واالجتماعية والبيئية تهدف التنمية لتحقيق التوازن بني اجلوانب ا                          

. يف احلاضر واملستقبل

االستدامة

الشمولية

التكامل

االستدامة 

تتمثل فى االستقرار 

السياسى للدولة

 متطلبات سياسية

تتمثاال يف تااوفس رأ 

املاااال الاااالز  وتاااوفس  

اخلااااالات العلمياااااة 

والفنية 

 اقتصاديةمتطلبات
 

تتمثل فى رفع مساتوى

التعليق والصحة وتوفس 

األمن 

 متطلبات اجتماعية
تتمثاال فااى تر اايد 

استهالك املوارد 

متطلبات بيئية

متطلبات التنمية

بيئيةمتطلبات  اجتماعية متطلبات متطلبات اقتصادية  متطلبات سياسية 
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مية  ؟للتن سبةمب تفسر : تتجلى قيمة ونفعية علم اجلغرافيا بالن
 ى متخذأليعطى صورة واضحة  لبشرية مماة وايعياجلغرافيا تقو  على دراسة األقاليق من حيت الظروف الطب

.قرار وفى مقدمتها موضوع التنمية 

  يته جغرافيًا ملطلوب تنمان املكافمن الصعب البدء يف أى مشروع إال من خالل دراسة خصائص.

كشف عن امكانيات ملتاحة للاوارد ة املالذى يهتق بدراسهى فرع من فروع اجلغرافيا البشرية  

. حلياةااسبة لتحقيق جودة  بيئة منتوفس هدفبومعوقات استغالهلا  من اجل ادارة املوارد وتنميتها 

 ما املقصود باإلقليم ؟ 

 قاليق .سه من األعن غ يزهمساحة من األرض تتميز بظاهرات طبيعية وبشرية حمددة مت

 ما املقصود بالتخطيط ؟ 

 استثمار  زمنية حمددة بهدف ا فى فرتةكلة ممش لوب علمى لتغيس أوضاع راهنة غس مرغوب فيها أو حللأس

املارد من أجل مستقبل أفضل .

 ما املقصود بالدخل القومى ؟ 

  منية حمددة ملختلفة فى فرتة زلقطاعات اخول ان دمهو جمموع املبالغ وااليرادات التى حتصل عليها الدولة

نة .غالًبا س

      : الدخل الفردى

 . هو ناتج قسمة الدخل القومى للدولة على عدد سكانها

 ما املقصود باإلدارة ؟ 

 املنشودة ية لتحقيق األهدافية والبشرلطبيعارد جمموعة من العمليات املتتالية تهدف اىل استثمار املوا .

املوارد تنمية

البيئية

ليت جيبؤ رات البيئية اة من املعمود جمتهتق بدراسة موارد البيئة وإدارتها، وذلك بتحدي

االلتزا  بها يف مشروعات التنمية

التنمية

البشرية

ضلكن وتوظيفها أفقصى حد ممىل أة إتهدف التنمية البشرية إىل تنمية القدرات البشري

والتدريب للتعليق ئمةمال توظيف يف  يع امليادين وذلك من خالل توفس فرص

التنمية

االقتصادية

أساليب إنتاجية  ة      واستنباطد املتاحوارامل ىل زيادة اإلنتاج               واستخدا تهدف إ

جديدة؛ مما يؤدي إىل زيادة الدخل القومي
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  : السؤال االول : برهن على صحة العبارات االتية جغرافيا

 مر مفهو  التنمية بعدة مراحل ؟

  : السؤال الثانى : ما الفرق بني كل من

.  والتكامل الشمولية-1

. الفردى والدخل القومى الدخل-2

  : السؤال الثالث : مب تفسر

؟ مستمرة متكاملة عملية التنمية-1

؟ ملختلفةا التنمية جماالت فى اجلغرافيا لعلق احلاجة مراراست-2

؟ االقتصاد علق فى بداية التنمية مفهو  ظهور-3

؟ التنمية فى اجلغرافيا دول-4

 : السؤال الرابع : ضع كلمة ) صح ( او ) خطأ ( امام العبارات االتية مع التفسري 

(       )         كاملومت مل ا بشكل الدولة فى التنمية برامج تتق ان جيب-1

(       )      احلديت عصرال فى املستدامة التنمية مبفهو  العامل دول اهتما -2

( )       كنمم حد ىاقص اىل ةالبشري القدرات تنمية اىل االقتصادية التنمية تهدف-3

  : السؤال اخلامس

 ؟ والتنمية اجلغرافيا بني العالقة ما-1

؟ اوملاذ ؟ كانامل خصائص دراسة بدون تنموى مشروع اى اقامة ميكن هل-2

 ؟ ةاملختلف يةالتنم جماالت فى القرار متخذى اجلغرافيا تساعد كيف-3

  : السؤال السادس

؟ التنمية جبغرافيا املقصود ما-1

؟ منهما نيالجم عن باجياز اكتب ثق التنمية جغرافيا جماالت اهق-2

؟ ارالقر ىملتخذ هاتوفس على التنمية جغرافيا تعمل التى البيانات اهمية-3

أسئلة للمراجعة
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 لىح المرئيات الفضائية التي يتم التقاطها لبعض المناطق التعرف عتوض :

. ألرضيةاارات االنكسواحتمالية وجود مياه جوفية يف املناطق ذات الشقوق  -1

  تلك املياه يف استخدا ندرة نماليت تعاني  -لدول العربية ومنها بعض ا -سارعت أغلب دول العامل   -2

.التكنولوجيا املتقدمة لتحديد مواقع املياه اجلوفية الستخدامها يف مشروعات التنمية      

  أفادت تقنيات االستشعار من بعد في:

ض ثق لشمس على سطح األرترسلها ا اليت سيةاستكشاف املعادن من خالل استخدا  األ عة الكهرومغناطي-1

.  ة أو الطائراتر الصناعيألقمابا ترتد مرة أخرى إىل الفضاء وتسجلها املستشعرات املثبتة

تنوع نعكست منه، لذلك تدن الذي ااملع ائصخيتلف ارتداد أو انعكا  هذه األ عة باختالف طبيعة وخص-2

. األلوان باملرئية

 لى علتعرف لها ايمكن من خالتمد مشروعات صيانة البيئة والحفاظ عليها على قواعد بيانات تع

أجهزة ض بواسطةرألطح اسهو علق القيا   أو احلصول على املعلومات عن  االستشعار من بعد

تصوير الفضائيجلوي والا ير تصوتصوير ومستشعرات ال تالمس  سطح األرض ويضق ال

نظم المعلوما ت 

GIS :الجغرافية 

يل البيانات اع وحتالجااسرتنظا  معلوماتي صمق إلدخال  وختزين ومعاجلاة و

ةمناسب ذ قراراتختاالى عاجلغرافية،  إلعداد قواعد بيانات، مبا يساعد 
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:  ائص البيئة وامناطها ومن خالل ذلك بتحديد خص-

ريق مقارنة عن ط ناطق اجملاورةفة على املختلات املاحلادثة يف منطقة معينة والتأثسميكن تتبع التغسات -

يف فرتات خمتلفة. جمموعة من الصور واخلرائط

مثال ذلك متابعة تآكل الشواطئ والتغسات املناخية والظواهر املرتبطة بها .

 ادي ستوى اقتصمفس س توالنه هلا دور كب:  تعد التنمية االقتصادية من أهم مجاالت التنمية

،  أفضل للسكان

 الزراعية والتنمية الحديثة التقنيات بين العالقة ما :-

.لتنبؤ بإنتاجية أي حمصول قبل احلصادا .1
.احلارة  وجاتامل سرعة التنبؤ بالتقلبات املناخية ا مثل موجات الصقيع أو .2

. اضي الزراعيةماية األردعة حللراارصد حاالت التعدي على األراضي الزراعية، وسن القوانني  .3

. زراعيةات الآلفالكشف عن إصابة بعض احملاصيل الزراعية ببعض األمراض وا .4

.املائية )الرتع واملصارف واألنهار( ومدى تأثرها بنمو وانتشار احلشائش املائية اجملاريالتعرف على خصائص .5

 ؟  الصناعية والتنمية الحديثة التقنيات بين العالقة ما

 من خالل  توافر الدراسات اجلغرافية ميكن التعرف على ،،،

. ةتوزيع املواد اخلا  املستخدمة ومصادر الطاقة املناسب-1

. التعرف يف حاجة السوق من املنتج الصناعي-2

. حتديد أنسب املواقع لتوطن صناعات حمددة-3

 يتم  والفضائية الجوية الصور استخدم خالل من :

 واقع األثريةكشف عن امللا كما تساهق يف -     املشروعات السياحية      حتديد أنسب املواقع إلقامة .

 خدام التقنيات الحديثةالدراسات الجغرافية باست توفرها بيانات قواعد على العمرانية التنمية تعتمد :

حتديد أنسب أ كال التخطيط العمراني واخلدمات املطلوبة .1

تلفة ،فضائية لسنوات خمال املرئيات قارنةل محتديد اجتاهات النمو العمراني ألي مدينة أو قرية من خال .2

لتنميتهئمة ية وضع اخلطط املالثق إمكان ي ومنرانالتنبوء باجتاهات النمو العمراني املستقبلي ألي جتمع عم .3
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 والصحية الطبية الجغرافيا في الحديثة التقنيات استخدام مجاالت تتعدد :

.تفشي مرض معني يف منطقة ما تفسس أسباب .1
. طها وتنميتهاعادة ختطيإية و لصححتديد املناطق املخدومة واحملرومة من اخلدمات الطبية وا .2

. ليهرق البديلة للوصول إلطرق، والطاأقصر ودث، حتديد أقرب وحدة إسعافات إىل مكان االتصال املبلغ عن احلا.3

--------------------------------------------

 : السؤال االول : اخرت االجتابة الصحيحة مما بني القوسني- 

.......... ..ى جمال يثة فحلدمعرفة حاجة السوق من املنتج احد استخدامات التقنية ا-1

ة (ية البشريالتنم –ياحية التنمية الس –التنمية الصناعية  –) التنمية الزراعية 

.... .لى تساعد التقنيات احلديثة فى جمال الزراعة فى التعرف ع-2

ياه اجلوفية (مواقع امل –معينة  فى منطقة ادثةات احلالتغس –توزيع املواد اخلا   –) خصائص اجملارى املائية 

من جماالت التنمية االقتصادية ........... -3

ة (اية البيئصيانة ومح –ة التنمية الزراعي –اخلدمات الصحية  –) النمو العمرانى 

  : السؤال الثانى : ما النتائج املرتتبة على

استخدا  التقنيات احلديثة فى محاية البيئة ؟  -1

؟ استخدا  التقنيات احلديثة فى جمال التنمية الزراعية-2

  : السؤال الثالث : اجب عن االتى

؟  اديةعلومات اجلغرافية فى التنمية االقتصاهمية نظق امل-1

 ؟دية العالقة بني الدراسات اجلغرافية والتنمية االقتصا-2

؟يئة مدى مساهمة التقنيات احلديثة فى صيانة ومحاية الب-3

؟دور نظق املعلومات اجلغرافية فى التنمية البشرية -4

 ؟يا اهق التقنيات احلديثة املستخدمة فى علق اجلغراف-5

ية ؟ ملائرد ادور االستشعار من بعد فى البحت والتنقيب عن املوا-6

 دن ؟ملعاوضح دور االيتشعار من بعد فى البحت والتنقيب عن ا-7

  : السؤال الرابع : مب تفسر

 قتصادية ؟ية االلتنماهمية االستشعار من بعد ونظق املعلومات اجلغرافية فى ا-1

حلديثة فى دراسة جغرافيا العمران ؟ استخدا  التقنيات ا-2

  : السؤال اخلامس : ما املقصود بكل من

:  R. Sاالستشعار من بعد . -3

:   GISنظق املعلومات اجلغرافية -4
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  لعبارات االتية مع التفسري : : ضع كلمة ) صح ( او ) خطأ ( امام ا االولالسؤال

(      )االجيال القادمة  رار حباجةن االضتهتق التنمية البشرية بتلبية احتياجات اجليل احلاضر دو-1

(      ) جغرافيا التنمية فرع من فروع اجلغرافيا الطبيعية -2

(      ) البيئة مية مواردفى تن تفيد برامج االستشعار من بعد ونظق املعلومات اجلغرافية-3

(      )        ثةاحلدي ميكن سرعة التنبؤ بالتقلبات املناخية عن طريق التقنيات-4

 السؤال الثانى : مب تفسر ؟

غرافيا دور مهق فى وضع خطط التنمية ؟للج-1

ظهور مفهو  التنمية املستدامة ؟ -2

 السؤال الثالث : ما النتائج المرتتبة على ؟

ة ؟استخدا  تقنيات اجلغرافيا احلديثة فى جمال الزراع-1

؟  استخدا  التقنيات احلديثة فى جمال النمو العمرانى-2

 اهيم االتية :السؤال الرابع :ما املقصود باملف

االدارة : -3جغرافيا التنمية .   -1

امة . التنمية املستد -4االستشعار من بعد .  -2
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هي ذلك الوسط احمليط باإلنسان والذي يتأثر به ويؤثر فيه، ويشمل كافة اجلوانب 

الطبيعية والبشرية .

ة
ل
ح

ر
م

ل
ا

 
ى

ل
و
ال
ا

 

حلة
ملر

ا
ىل

األو

؟  معدوم يكون ان يكاد البداية في  البيئة علي االنسان تأثير كان
طهنشا يقوض  االساسية متطلباته قلة بسبب

: خصائصها أهم
.ملاء ان االنسان يعيش حياة غس مستقرة حبثا عن الغذاء واك-1

االلتقاط والصيدحيت مار  اجلمع و-2

ائج ذلك ؟ (لنار   ) مانتاكتشاف االنسان ل -3

ودازداد نشاطه ومتطلباته االساسية  اصبح له تأثس حمد

ة
ل
ح

ر
م

ل
ا

 
ة
ي
ن
ا
ث
ل
ا

 

حلة
ملر

ا
الثانية

سلبي  أثيرتتعتبر هذه المرحلة بداية تفاعل االنسان مع بيئته تأثرا وتأثيرا ولم يكن له 
 على البيئة حيث ازداد تأثيره دلل ؟

وتحول من عبد للبيئة لسيد لها حيث قام بشق القنوات وضبط مياه االنهار 

 خصائصها أهم
. عرف االنسان االستقرار -2.      رالنهاارف االنسان الزراعة لتوفر املياه والرتبة يف أودية ع -1

. فاياتظهور ن ازداد النشاط البشري مما ادي الي -4لتجمعات السكان يف  كل قري .  نشأة ا -3

ة
ل
ح

ر
م

ل
ا

 
ث
ل
ا
ث
ل
ا

 ة

حلة
ملر

ا
الثالثة

 ظهور التأثير السلبي لالنسان علي البيئة تبدأ 
(20 ( حتي منتصف القرن18منذ بداية الثورة الصناعية )منتصف القرن

: خصائصها أهم
. ل النقلول لوسائالبرتفحق واستخد  االنسان االالت ألغراض متعددة فاستخد  ال -1

. لي البيئةن للصناعة مانتائج ذلك عمعرفة االنسا-2

. ظهور مشكالت بيئية متعددة مثل التلوث -3

ة
ل
ح

ر
م

ل
ا

 
ة
ع

ب
ا
ر
ل
ا

 

حلة
ملر

ا
الــرابعة

وهي المرحلة التي نعيشها االن فيها تعاظم تأثير االنسان علي البيئة 

خصائصها أهم
. لتطور وسائل االتصا-2 . ظهور احلاسبات-1

. راريارد واالحتبا  احلنزاف املول استهور مشكالت بيئية اكثر خطورة من املرحلة السابقة مثظ -3
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. ملائي وما بداخلهالغالف ا -2 .الغالف الغازي ومكوناته  -1

،)بةعادن مصادر الطاقة ا وترمضمنه من الغالف الصخري وما يت -3
   شرية(ان ا النبات اا التجمعات البيوالغالف احليوي )يشمل احل -4

معني،مكانيفموجودةحيةغسومكوناتحيةكائناتتتكون منمتكاملةهو عبارة عن منطقة

ستمراريةالدورهاأداءيفلتستمرذاتية،ديناميكيةيفومتوازندقيقنظا ض،وفقالبعبعضهامعيتفاعل

. احلياة

 النظرية

 الحتمية

البيئية

 تقر هذه النظرية أن اإلنسان يخضع للبيئة فهي تسيطر عليه وليس العكس؛

لىعتؤثر  انيةحيو ياةوح نباتي وغطاء مناخفالبيئة مبا فيها من : مثال

. يةلتجاره أنشطته االقتصادية وعالقاته اعلي اإلنسان وحتتق 

: النقد أوجه
وائق البيئية .علي الع لتغلبلقد جتاهلت التطور التكنولوجي  ودور االنسان يف ا

تصاال  وتطاور وساائل اال   ولوجيتهاا بتكن فمثاًل  اليابان رغق عزلتها بسابب موقعهاا اال انهاا   

. هلا ضادةمعزولة لذا ظهرت النظرية امل واملواصالت أصبحت غس

 النظرية

اإلمكانية

االحتمالية أو

   علاي اجيابياة    س وتؤكاد كل كاب وهي تقو  علي اسا  ان االنسان ياؤثر يف البيئاة بشا

.يئته ايضا ببل علي  فحسب االنسان مبا ميلكه من اراده مؤثرة ليس علي حياته

ا  سايطرته  يف احكا  جح نة حيات  صرية العظيمقيا  االنسان بتشييد احلضارة امل : ثالم

ن الايت قاا  بهاا ما     ملشاروعات الل اخعلي نهر النيل وقا  بإخضاعه وضبط جريان مياهه من 

. إقامة السدود واجلسور كذلك السد العالي

: النقد أوجه
ملطلقة مما والسيطرة  به ا السيادة لي حدااملغاالة الكبسة يف أهمية دور االنسان الذي يصل 

  التاى ادت اىل عاد  ألوزون وآكال ا ادي الي العديد مان املشاكالت مثال التلاوث والتصاحر ت     

التوازن البيئي .

لقة  وال ن باحلتمية املطال تؤم فهي ية(ظهرت للتوفيق بني النظريتني )احلتمية واالمكانالتوافقية النظرية

. اإنه يتأثر بهف   بيئتهثر يفيؤ اإلمكانية املطلقة وإمنا تؤمن بأن االنسان كما



10

يلله رؤية واعداد : أ / اسالم / ث  2رد فى الجغرافيا اللــو

01225526551: التصالل: منتدى اللورد الثقافىللتواصل

لطبيعين  كلها اعرها عض عناصعندما يتق تغيس هذه املكونات أو ب ؟ البيئي النظام يختل متى : س .

؟ البيئي التوازن اختالل : تفسر بم

. طبيعيةالاملواردبعضالتلوث واستنزافتمعدالكزيادةسلبيةنتائجمنعليهاترتبوماالصناعيةالثورة-1

.دةواألمساملبيداتاستخدا يفواإلفراطللطيوراجلائرالصيد-2
تداعياتهلامناخيةيؤدي لتغساتمماالعاملحرارةدرجةالرتفاعأدىالغاباتوقطعالتعدينعمليات-3

.البيئيالنظا عناصركلعلىسلبية
عليه.القضاءأومابيئةمنإخراجهأوحيكائنإدخال-4

؟ الفحم علي االعتماد وازدياد الصناعية الثورة أثر ما س
. ئيةأدي الي ارتفاع معدل التلوث واستنزاف املوارد البي: ج 

؟ البيئي التوازن حماية في مهم دور لها التنمية جغرافيا تفسر بم

. لبيئياازن حيت تقو  برصد التعديات البيئية وأ كال اختالل التو -1

. االجيال القادمة علي حقوق احلفاظضع خطط وسياسات تنموية هادفة إلعادة التوازن البيئي وو -2

 العناصر
البيئية

(  مخرجات)  منها تخرج كيف( مدخالت) للبيئة تدخل كيف

ماا تسااعد  كللحيااة، الالزمةبالطاقةومتدناأ عةالشمس-1

الضوئي،البناءعمليةعلىالنبات

إ عاع أرضي

 نتح-خبار املاء  -جريان سطحي بخرتسقط علي  كل أمطار بفعل عملية التالمياه-2

صاخور التفكاك علاى وامليااه الشامس حارارة تساعدالتربة-3

رتبةالتكوينإىليؤديمماوتفتيتها

اتتفقااد الرتبااة عناصاارها بعملياا 

التعرية والتصحر والتجريف

ياه لرياح واملاتقو  وبة يقو  االنسان بزراعة البذور يف الرتالنبات-4

بنقلها من مكان ألخر

و أ خترج عن طريق عملية احلصاد

قطع اال جار

ة أو الصيداملوت أو اهلجرجرة و اهلأيدخل الي البيئة من خالل االنتقال الحيوان-5

املوتاجيابالبا وسيها يتأثر بكل العناصر السابقة ويؤثر فاالنسان-6

منإخراجهأوحيكائنإدخالمثال 

. عليهالقضاءأومابيئة

125عندما فتك األمريكيون حبواىل 

ألف من البو  والصقور فانتشرت الفئران 

وأحدثت خسائر أكل باملزروعات 

يف التوازن البيئيكذلك حدث خلل 

ونات وعناصر البيئة علي حالتها دون إخاللهو بقاء مك                     التوازن البيئى 
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؟ القادمة األجيال حقوق على للحفاظ البيئي التوازن إعادة يمكن كيف س 
نشر الوعي البيئي لدي افراد اجملتمع بكل فئاته-1

وضع اسرتاتيجيات حلماية البيئة من التدهور مثل إنشاء احملميات الطبيعية-2

املؤمترات العلمية للبيئة. تفعيل قرارات وتوصيات-3

الطبيعية ستخدا  املوارداوتر يد  بيئةال هو إدراك  أفراد اجملتمع بأهمية احملافظة على   الوعي البيئي

لبيئي.االنظا    يفسليبومنع أو احلد من تدهورها أو تلوثها، والتدخل ال

لعامة  أو يؤديصائصها اخأو  تهاالتأثس  السليب على  البيئة مبا يغس من  طبيع تدهور  البيئة

صرية هلا.جلمالية أو البخلصائص اقد او فأإلااى اختالل الااتااوازن الطبيعي بني عناصرها 

استغاللها من وتمكن اهميتها االنسان اكتشف لثروة معروف مصدر :  المورد .

:)الحضارية) البشرية الموارد طبيعية موارد
ة من هي هبفان نسهي املوارد اليت وجدت دون تدخل اإل

وارد يوان واملي واحلبيعلطااهلل، ومن أمثلتها الرتبة والنبات 

هاوغس نيةعدالطاقة والثروة امل املائية ومصادر

ه نتجأا كل ما يقو  به اإلنسان من أنشطة وم

ما وجية، ولوكنمن أ كال العمران، ومعارف ووسائل ت

آتميتلكه من اآلالت  واألدوات واملنش

.دون أي جهد منه  يستطيع اإلنسان أن حيصل عليهااالنتشار واسعة موارد

. ول العاملديع   يفمثل اهلواء وأ عة الشمس ومثل هذه املوارد توجد 

.ختتلف نسبة انتشارها وأهميتها النسبية من منطقةاالنتشار متوسطة موارد

. ثروة السمكيةاعي، والاملروت، إىل أخرى، ومن أمثلتها الرتبة الزراعية، الغابا

.لطبيعيابرتول ، والغاز طاقة كالر الصادمثل يف موارد املياه العذبة ومعظق املعادن ومتتاالنتشار حمدودة موارد

 االنتشار حمدودة موارد

جدا

ثلمحمددة؛  ناطق مهي موارد يندر وجودها بدرجة كبسة، حيت ترتكز يف

يا، الزئبق يف أسبانوفريقيا، إنوب جية ملا  يف  هورية الكونغو الدميوقراطية و هورا 

. والنيكل يف كندا، والنرتات يف  يلي

مفاهيم هامة 
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اآلتية بالمصطلحات المقصود ما  :
يئي  الوعى الب –التوازن البيئي –النظا  البيئي  ––بيئة ال -1

تفسر بم 2 س
اتهدودية تأثس االنسان علي البيئة يف املرحلة االولي من حيحم -1

هور النظرية التوافقيةظ - -2

يف التوازن البيئي  حدوث اختالل - -3

ذو حدين تعتل التكنولوجيا سالح -4

بين قارن 3س
ةاو االحتمالي حلتمية البيئية والنظرية االمكانيةالنظرية ا -1

ئة ملرحلة الثانية والرابعة  يف مراحل تفاعل االنسان مع البيا-2

:ا موارد حمدودة االنتشار جدا ومتوسط االنتشار 3

القادمة األجيال حقوق على للحفاظ البيئي التوازن إعادة يمكن كيف نظرك وجهة من 4س.

متجددة غير موارد متجددة موارد
استمرار بتجدد تيت حا هي املوارد اليت ال تنفد باستهالكه

 اءطاملاء، والغ وي،جلالطبيعتها اخلاصة مثل عناصر الغالف 

. النباتي

،لة للقابلحملدود واوهي املوارد ذات املخزون ا نفاد

البرتول ولفحق ارد واوتوجد بكميات حمدودة ، ومن هذه امل

. والغاز الطبيعي  واخلامات املعدنية
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درجة امللوحة-2اجلريان       -1   ميكن تصنيف موارد املياه علي سطح االرض علي أسا .

(  مياه ماحلة  ):  يف االلف 6.0د ملوحتها عن ة "  وتزيالبار اجلوفيابعض  –البحسات  –احمليطات  –" البحار

(   مياه عذبة  ): (منها جوفى وكتل جليدية "  –لبحسات ا -منها سطحى) االنهار

 ؟ العربي الوطن مياه أزمة اسباب وضح س
 .داد السكان :ا  زيادة أع2   . :ا وقوع معظق الوطن العربي يف النطاق اجلاف1ج :ا   

..  ثبات كميات املياه وسوء االستخدا  -4.   تعدد استخدامات املياه -3

 س ما النتائج المترتبة  على ذلك ؟
 هندرة املياه وتلوثها .. مما ادي لظهور أزمة امليا -2نقص املياه وزيادة الطلب عليها  -1ج 

 س أيد باألدلة الجغرافية على وجود ازمة مياه حقيقية في الوطن العربي ؟
٪0.5زيد عن   ولكن نصيبها من املياه ال يمن مساحة العامل ٪ 9.6اضي العربية حنو متثل مساحة األر  -1

 من موارد املياه على مستوى العامل.

سنويًًّا، وهو أقل من معدل الفقر   ٧٢٧3نحو ة بقدر متوسط نصيب الفرد العربي من موارد املياه العذبي -2

 للفرد.  ١٠٠٠3املائي الذي يساوي 
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٪ 76.8ن العربي من موارد املياه  املتاحة بالعامل، والوط ٪  7.5سبة االستخدا  العاملي للمياه بنحو   نتقدر   -3

 املوارد. ح من  هذهملتاى امن إ الي مياه الوطن العربي مما ميثل ضغوًطا عالية عل

لك ية، ثق يأتي بعد ذطقة العرب املنيفأتي االستخدامات الزراعية يف مقدمة استخدامات املياه ت  -4

 االستخدامات الصناعية واملنزلية.

 ألنهار.بة ومياه الصرف بالفات الصلء املخعرض موارد املياه بالوطن العربي للتلوث، حيت يتق القات  -5

هو ا باع كافة االحتياجات املائية كما وكيفًا مع ضمان استمرا املياه لألجيال القادمة .

 هتق دول العامل بإدارة موارد املياه املاحلة من خاللت:

 رتول.ا ة من ناقالت البوخاصة الن لتلوثن القوانني والتشريعات للحفاظ عليها ومحايتها من أ كال اس -1

 تثمارها يف حتلية مياه البحر كدول اخلليج العربي.اس -2

..ةاستخدامها يف الزراعة امللحية وإنتاج النباتات الرعوي -3

 1- رفع كفاءة اساليب الري :   
 زراعة احملصولت املياه املطلوبة لة الري قلكفاء ادتزتوجد عالقة بني اسلوب الري وحجق املياه املطلوبة   كلما 

ا يؤدي الي التنقيط " فهذ –ش " الر ا تحلديري االتحول من الري التقليدي " الري بالغمر " اىل ال : مثال

 . اخنفاض كمية املياه املطلوبة

طول قنوات  –الصيانة  –دمة ستخياه املحجق امل –نظا  توزيع املياه  –" اسلوب الري  تعتمد الكفاءة على

 الري والصرف "

 2- غيير المركب المحصولي )السياسة المائية(ت : 
واالهتماا  الرز وقصاب الساكر "  امليااه "  ة مان ا اليت حتتاج لكميات كابس  ويتق ذلك بتقليل زراعة احملاصيل

الرز وقصب السكر استساد سالالت من لفاقد واقليل ابالزراعات الشتوية  االقل حاجة للمياه لرت يد املياه وت

 تستهلك كميات مياه أقل

 3-   التسعير: 
دة الطلب على املياه نات املائية  وزياص املوازبب نقه بسجلأت الدول اىل سياسة التسعس وفرض تسعسة علي امليا

 ه(نوعية امليا -مة دتكاليف اخل  -تهالك يف العصر احلديت ويتق حتديد اسعار املياه على اسا )االس

 4- ينشر الوعي المائ : 
دامة وتر ايد  تقياق التنمياة املسا   ملاائي وحت لوعي اتعتل قضية املاء قضية امن قومي لذلك تهتق الدول بنشر ا

 استهالك املياه  عن طريق

 رد املياهة مواعداد برامج لتنمية مهارات العاملني بالدولة يف ادارا -1

 ياهقضايا املبوعية ستخدا  وسائل االعال  ومواقع التواصل االجتماعي للتا -2
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 حلديثةاليب الري   اساطالق محالت اعالمية لتوعية املزارعني بأهمية استخداا -3

 5-  قامة مشروعات لضبط مياه النهرإ : 
الابحسات  القنااطر والارتع و   ياة ومنهاا  املائ تتمثل مشروعات الضبط يف كال ماا يانظق وياوفر ويادير املاوارد      

 . ءلكهرباالصناعية والسدود للوقاية من الفيضانات وختزين وتوليد ا

 6-  عم مصادر المياه بطرق غير تقليدية د:  
 االستمطار الصناعي الصحي والزراعي  معالجة مياه الصرف

رن املاضاي الق ت منبدأت الدول العربية منذ الثمانينا

لوث الت قليليف استخدامة بهدف محاية البيئة وت

حلاادائق ري اال لااتعااد دول اخللاايج رائاادة يف هااذا اجملاا

واستصالح الصحاري  

ريااق طعاان  تهاادف هااذة الطريقااة لزيااادة االمطااار

حتفيز وتكثيف السحب 

– ثيفااةيوجااد  ااروط هلااذة العمليااة ) سااحب ك  

ساحب  باة ال حمطات  مراق –طائرات ذات مواصفات 

ات موصاف ولتحديد حركة وخواص وكمياة امليااة   

 السحب

 ضاة   مسااحة حو  كل انهاار العاامل  وهي صفة ال تتواجد يف رضدئرة ع 35قطع كق وي 6670يبلغ طولة

إفريقيا   من مساحة 10%

دولة   11ضق ونغو فى افريقيا يبية والكاجلنو ثالت االحواض النهرية بالعامل  بعد االمازون فى امريكا

  مياطمشااًل عن مصبة عند مدينة د 3631–جنوب حبسة فيكتوريا   303ميتد بني دائرتي عرض

 ؟  عرض دائرة 35 في النيل نهر امتداد -:   علي المترتبة النتائج ما: س
  ادي ذلك لتنوع االقاليق املناخية والنباتية  حيت مير باالقليق االستوائي ثق  بة االساتوائي ثاق الصاحراوي

. حر املتوسطواقليق الب

1500تقع فوق هضبة البحسات االستوائية ترتفع  ـ: الموقع

الف كق 355ومساحتها    

 ـ: البحيرات اهم
من نسبة املياه %82  وتفقد 141بها وامل ن العموهي أكل حبسة عذبة يف النصف الشرقي  :كتوريا حبسة في

 .بها  
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 . تستمد مياهها من االمطار واالنهار ا  اة بهامصادر املي

 . ااجسكهر ن:  هو أهق االنهار اليت تصب فيها

 ويصل عند 8.23 يبلغ تصريفها:  حبسة اللت

  ثق تصل الاي  26نيمولي بدولة جنوب السودان 

 .لكال م ومن منجال الي حبسة 30منجال 

 نجالميفقد نهر النيل نصف االيراد املائى من 
 . اىل امللكال

 .تية بها لنباود ابسبب لوجود مستنقعات يف منطقة السد

مان  % 61سابة  املساتنقعات بن تسهق هضبة البحسات 

 .ن  سوالكلى ملياه النيل  عند أااليراد ا

قااة منط يف الساابب يرجااع اىل فقاادان نصااف ايرادهااا 

. السدود النباتية والتبخر

2500-2000تتمثاال يف هضاابة أثيوبيااا وارتفاعهااا 

يت ينباع  حية ومسملومتثل هضبة احلبشة منابع النيل ا

خور وق وعطلة ألزرل امنها البارو )رافد السوباط( والني

 . ً% من املياه سنويا ٨4القاش  ومتد اهلضبة مصر بنحو 

السوباط نهر:  

نهار عناد   مان  لاة إياراد ال    %٥1ميثل مليار مرت مكعب، و 13. ٥يصب فى النيل األبيض ويبلغ تصريفه 

. لنيلجمموع تصرف السوباط وأعاىل ا مليار وهذا هو 29د ملكال يصل تصرف املياه عن- .أسوان
األزرق النيل: 

ملياار مارت    ٥2 ويبلغ تصارفه  خلرطو ، ،امشال  الذي خيرج من جنوب حبسة تانا ويلتقى بالنيل األبيض عند

 . ل األزرقصر هبة النيم%من  لة إيراد النهر عند أسوان لذلك يقال 56مكعب ومتثل 

عطبـرة نهــر:  

مان  لاة إياراد     %13رت مكعاب ومتثال   ما مليار  12.5يعد العطلة آخر روافد نهر النيل ومتوسط تصرفه 

. النهر عند أسوان
 مرت  ب، يفقد مخسة ملياراتمليار مرت مكع3.89يصل إىل وادى حلفا  : للنيل السنوى اإليراد مجموع

. مليار مرت مكعب ٨4ند حبسة ناصر حنوعمكعب أخرى حتى يصل 
 ؟    ناصر حبرية عند مائيته من الكثري النيل نهر يفقد -: س

 . راوفد اي وجود عد  -3.     اجلفاف وجود -2   . ناصر حبسة اتساع بسبب -1:   جا
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 ؟   النيل نهر مائية يف تؤثر  عوامل توجد -
 . الخر عا  من االمطار كمية تفاوت -1:   جا

 .  والتسرب التبخر بسبب النهر يفقدة ما مقدار -2

 .  النهر احندار درجة  -3

 لالنيـ نهـر ميـاه ادارة مشـروعات كافـة في الفعالة المشاركة علي مصر حرصت -:تفسر بم
الحوض؟ دول وبعض

.  ختزين مياه الفيضان-2.   لعلياايادة املياه اليت تصل الي نهر النيل مبصر من املنابع ز -1

. ملتوسطاقليل ما يفقده النهر من مياه يف البحر ت -4.  توليد الكهرباء-3

النيل نهر مشروعات في صرم دور وضح :
.النيل االزرق لصاحل السودان انشاء خزان سنار علي  -1

 .ن  لسودااالهلية فى جنوب لكنة توقف بسبب احلروب ا  1978 جونجلىبدء تنفيذ مشروع  -2

  .تطهس حبسة فيكتوريا وكيوجا من احلشائش  -3

. خزان اوين طة كهرباءيع حمتوسدفع  تكاليف سد اوين باوغندا لتكوين رصيد احتياطي و -4

 .  ر يف كينياحفر عشرات االبا -5

. انشاء سد نيمولي عند خمرج نيل اللت -6

. املساهمة يف انشاء سد جبل االولياء يف السودان -7

  .1971انشاء السد العالي جنوب مصر الذي افتتح عا   -8

. أقامة سد كيوجا لتجفيف املستنقعات حول حبسة كيوجا -9
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 :اآلتية العبارات إليه تشري ملا اجلغرايف املصطلح اكتب2س
 سطحية.اه الامليوًّتوجد يف باطن األرض وتكون بعضها من تسرب مياه األمطار  1

ألجيال القادمة. الكفاية ل ر هذهتمرايفا مع ضمان اسًإ باع كافة االحتياجات املائية كقً ا وك 2

ه. مليااسياسة تتبعها معظق دول العامل وفرض تكلفة مالية إلتاحة  3

 حمتواها املائىوخواصها و فاتهامواصوحتفيز وتكثيف السحب بشرط أن تتوافر السحب وحتدد حركتها  4

 : تفسر مب 3س

ه يعانى الوطن العربى من وجود  أزمة ميا.1

 اليفقد نهر النيل نصف االيراد املائى من منجال اىل امللك.2

يفقد نهر النيل الكثس من مائيته عند حبسة ناصر  .3

النيل األزرق أهق روافد نهر النيل.4

 أهمية مشروعات ضبط املياه.5

: يلى ما وضح4 س 

اساليب ادارة املياة العذبة .1

النيل وضح دور مصر يف مشروعات نهر .2

توجد عوامل  تؤثر يف مائية نهر النيل .3

 : بني العالقة ما5س

رفع كفاءة اساليب وإدارة املياة العذبة -1

احملصولي وإدارة املياة العذبةتغيس املركب -2
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. املعادن مورد غس متجدد قابل للنفاد .1
.ديد اخلردة ملثال احلبيل اسلى عميكن إعادة استخدا  املعادن ا بإعادة صهرها وتشكيلها  .2

. األرضية لقشرةلية يرتبط تكوين املعادن وانتشارها بطبيعة احلركات الباطن .3

. ط بالصخورلسطح خمتلافوق  وجدتوجد أغلب املعادن يف باطن القشرة األرضية، والقليل ي .4

. يلةميكن ختزين املوارد املعدنية بكميات كبسة ولفرتات طو .5

 جهاوىل الدول املنت املعدن اوىل الدول املنتجة املعدن
سرتالياا -الصني احلديداملغرب  –الصني الفوسفات

كزاخستان  –جنوب افريقيا الكروالصني  –اسرتاليا البوكسيت

 جنب افريقيا –الصني املنجنيز 

 المعدن نسبة
  الخام في

 %3% والنحا  يصل الي 60 نسبةد بختتلف نسبة وجود املعدن يف اخلا  فاحلديد يوج

 من االحتياطي كمية
 المعدن

 :هي كمية الخام الموجودة في القشرة  االرضية  
 رف  علي الكمياتهدف التعك  بذلعدن ويهتق العلماء بتقدير نسبة االحتياطي من امل

قت قصسوتنزف املعدن يف يت ال يسحجها خرااملخزونة والعمر االفرتاضي والكميات املقرر است

 الجغرافي الموقع
  للخام

اعدشار الصناعة يساطق انتومن نقلحيت ان قرب املعدن من سطح االرض ومن وسائل ال

 . علي استثمار املعدن

 . صناعيةته اليت ختتلف االهمية من معدن ألخر حسب استخداماح -1 المعدن أهمية

 . لنقوددميا  كان الذهب والفضة يستخدمان يف صناعة اق -2

 . تراجعت قيمتهاالفضة و ء عنغناملا مت اكتشاف الذهب بكميات كبسة مت االست -3

ة تعوقاحلرارة العاليوالثلوج ويرة لغزاحيت يؤثر املناخ يف عمليات التعدين فاالمطار  المناخ

 .عملية التعدين يف املناطق املكشوفة 

اجحالة االستخر خاصة يفوفس وال حيت ان  عمليات البحت عن املعادن حتتاج الي م المال رأس

 من باطن االرض .

الدرس الثالث
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 خام؟ هاانتاج معظم موريتانيا تصدر تفسر مب
ا  مال لتصنيعةرال متتلك عية وتصنوذلك بسبب انها المتتلك االمكانيات املادية والبشرية ل . 

 ؟ اقتصاديا احلديد خام أهمية تفسر مب
ت اال الح ووذلك النه يدخل يف معظق الصناعات الثقيلة وحديد التسلي. 

 ؟ الفوسفات خام أهمية تفسر مب
لزراعية تسميد االراضي ايفويستخد   جللودغ ال االمسدة والطوب احلراري ودبيدخل يف  يع الصناعات مث . 

. يدخل يف صناعة الصلب    املنجنيز؟ خام أهمية

 ؟ الرسوبية الصخور يف الفوسفات يرتكز تفسر مب
 ةحللوذلك النه يتكون من بقايا هياكل وعظا  احليوانات املت .

؟ املشكالت من ديدللع العربى الوطن فى التعدين يواجه
 .اخنفاض كمية االحتياطى من اخلامات املعدنية  –1

 مةة املستخدحلديثانيات ارتفاع تكلفة انتاج املعادن نتيجة ارتفاع تكلفة التق –2

 . ملتخصصاافتقار القوى العاملة فى القطاع التعدينى  للتدريب  –3

قلة رؤو  االموال الالزمة لعمليات التعدين. –4

 املنتجة الدول املعدن
اجلزائر   –س االنتاج ( مصر ) مخ –موريتانيا  احلديد

مصر   –املغرب  املنجنيز

لعربي االوطن  ستويملساد  علي حتتل مصر املركز ا  –االردن  –تونس  –املغرب  الفوسفات

السعودية ( –مان عسلطنة  –ئر اجلزا –تونس  –يتالز   وجودهما معًا ) املغرب  والزنك الرصاص
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 ينيف التعد حلديثةالتوسع يف البحت والتنقيب عن املعادن واستخدا  التقنيات ا  -1

 لبحت عن بدائل للمعادن فقد حل البالستيك حمل املعادنا -2

 يبية املتخصصةالتدررات ل الدوفع كفاءة املوارد البشرية العاملة بقطاع التعدين من خالر -3

اديةمن قيمتها االقتص مما يزيد صنيعهاحلد من تصدير اخلامات املعدنية بشكل خا  واالجتاه حنو تا-4

 ليةة والتحويتعدينيعداد خرائط تعدينية لكل الدول العربية عن كل املنشأت الإ -5

تاحة للقطاع مالبيانات وجعلها  وفسية وتقتصادعق أنشطة البحت العلمي و اعداد الدراسات اجليولوجية واالد -6

 . العا  والقطاع اخلاص

 ؟  الطاقة  مصادر أهمية -: س
 . صاديالقتمو اتعمل علي دفع عجلة االنتاج وحتقيق االستقرار  والن-1

 . تساعد علي حتقيق التنمية املستدامة-2

. روي املعيشة  وتقضي علي الفقتوفر فرص عمل وحتسن مست-3

. تنقسق مصادر الطاقة الي متجددة وغس متجددة-4

املعدن اهميةاالنتاجالطاقة

– الكوياات –السااعودية البرتول

 العربياة  االمارات - العراق

املتحدة

 لطاقةا مصادر بني االول املركز حيتل-1

اخلا  املواد من للعديد مصدر -2

 االلياااف" تالصااناعا ماان كااثس فااى مشااتقاته تاادخل -3

 "سياراتال اطارات – التجميل ادوات – الصناعية

اجلزائار  - السعودية - قطر الطبيعي الغاز

مصر -

 بيئيةال اليلوث – الثمن رخيص – الطاقة مصادر أهق ثاني

الفحق

 جرياحل

. الطاقة لتوليد أساسي مصدر-1 جلزائرا - مصر – املغرب

.  القومي للدخل مصدر-2

. الصناعات من عديد يف تدخل-3

 خااالل نماا األجنبيااة العمااالت زيااادة علااى تعماال-4

الدولية التجارة

 ؟ هميتهاا رغق عديدة مشكالت احلفرية للطاقة

 للبيئة، ملوثة -2 بالنفاد مهددة -1

 لتقنياات ا الساتخدا   ةعالي نفقات االستخراج يف حتتاج  -3

البيئة على للحافظ التنقيب يف احلديثة



22 

/ ث  2رد فى الجغرافيا اللــو يلله رؤية واعداد : أ / اسالم

01225526551: التصالل: منتدى اللورد الثقافىللتواصل

 ؟   التعدين عملية تكلفة اتفاع   علي املرتتبة النتائج ما
لنفاذ فقد لضا املعادن قابلة لبيئة وايللوثة مية فة لكونها عملنظرنا الرتفاع تكلفة عملية التعدين باالضا

وثة للبيئة ة وغس مللتكلفالة تبين العامل فكرة البحت عن بدائل تتميز باالستدامة وقلي

 مالحظات االنتاج الطاقة
– املغااارب – مصااار الرياح

تونس

تتبين الدول - بي لعرول الواقعة مشال الوطن اترتكز يف الد 

رياح ال اقةالعربية  اهداف طموحة لزيادة انتاج ط

 من إ الي قدرات الطاقة ٠٫٤تبلغ نسبة مساهمة الرياح حنو%

،ة( دودالكهربائية بالوطن العربي،) ضئيلة حم

الرياحالرياح  وطاقةوطاقة  مصرمصر
 الرياح حيت قدمت مصر منوذًجا رائًدا يف توليد الكهرباء من

  قامت بإنشاء حمطة رياح الزعفرانة على ساحل البحر األمحر

 الطاقة
 الكهرومائية

– العاااراق – مصااار

  السودان – اجلزائر

تستغل يف الدول اليت لديها مصادر مائية  

 الطاقة
 الشمسية

العربية الدول تتمتع

  معااااداالت بتااااوافر

 اال ااعاع ماان عاليااة

 الشمسي

مصار،  يف الشمساية  الطاقاة  حمطاات  أهاق  من الكرميات حمطة

 بعاد  علاى  بااجليزة  أطفيح ملركز تابعة الكرميات قرية يف توجد

 الذي ديزرتيك مشروع من جزًءا وتعتل القاهرة، جنوب كيلومرت ٩٠

 إفريقياا  مشال يف الشمسية الطاقة من الكهرباء توليد إىل يهدف
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يف ركت ااا وقااد ألوربااا، الفااائض وتصاادير حملًيااا السااتخدامها

 اليابانياة  املعوناة  وهيئاة  املصارية  احلكومة)  جهات ثالث متويله

 املشاروع  ويتمياز  دوالًرا، مليون ٢٥٠ بتكلفه(  العاملي البيئة ومرفق

 .مستقبًلا الطاقة إلنتاج اإلنتاجية قدرته زيادة بإمكانية

 الكتلة
 احليوية

تتوافر يف املغرب حيات 

توفر ثلت الطلاب علاي   

 الطاقااااة وخاصااااة يف

الريف  

وهاي  فطالان  ظهاور  قبال  خاصاة  املاضاي  القارن  يف استخدامها  اع

 احليوان روث – اخلشب – الزراعية احملاصيل خملفات من تتكون

 الوقود
 احليوي

تلاااك باااه يقصاااد

 من املستمدة الطاقة

 احلياااة الكائناااات

 منهااا النباتيااة ساواء 

 احليوانية أو

 ماان الكثاار تتجااة

 السااتخدامة الاادول

 وقااااودلل كبااااديل

احلفري

– القصب – صوياال لفو)    الديزل النتاج تستخد  اليت النباتات من

 عاثاتانب خلفض دييؤ أن ميكن والذي ( اجلاتروفا – الطحالب

 االستعاضة عند %100 حتى %70 من ألكثر الدفيئة الغازات

البنزين من بًدال عنه

 ؟ يوياحل الوقودب العامل دول من كثس اهتما  تفسر مب 

   البيئة على للحفاظ وذلك احلفري للوقود بديل  --

 برتوللل العاملية األسعار من أقل أسعاره -

    للسكان متعددة عمل فرص يوفر -

 ؟ يوياحل لوقودا تطوير تواجه التى التحديات أهق وضح 

 احليوي الوقود تقنيات تطوير ضرورة -

 ،تسويقه عن املسئولة االقتصادية السياسات توفس -

صانفت وقاد  ،١٩٧٠نةسا مناذ كوقاود حياوي،  اإليثاانول وقاود إلنتاجالسكرقصبتستخد 

بأناه السكراللازيليمن قصبجاملنتودالوق٢٠١٠سنةيفالبيئةحلمايةالوكالة األمريكية

عالية،اقةطومردودتنافسيسعرذووقودينتج عنهحيتمتطورحيويوقود

 ؟   الطاقة مصادر وإدارة لتنمية املتبعة االساليب حدد : س
.ة املستدامةىل التنميال إرفع الوعي بأهمية تر يد استهالك الطاقة الكهربائية وصًو-1
. الطاقة واحلد من غازات االحتبا  احلراريرفع كفاءة -2

.لوقود احلفريااستهالك  ط علىالتوسع يف استخدا  مصادر الطاقة املتجددة، وختفيف الضغ-3
املساتوردين  صانعني احمللايني و  إلازا  امل  ة، ماع إعداد مواصفات قياسية لبعض األجهزة الكهربائية املنزلي-4

.لاللتزا  باملواصفات 

بية ثمار والانظق الضاري  افز االسات ، وحاو شريعات واآلليات لتحساني كفااءة اساتخدا  الطاقاة    تطوير الت-5

. ملسااتنفدةار الطاقااة مصاااد املشااجعة علااى إقامااة تلااك املشااروعات بهاادف احلااد ماان اسااتخدا        
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 ؟...بين العالقة ما: األول السؤال
.رضية وتكون املعادناحلركات الباطنية للقشرة األ:اا 1
.املوقع اجلغرايف واستثمار املعدن:ا 2
 .مصادر الطاقة والتنمية االقتصادية:ا 3

القوسين بين مما الصحيحة اإلجابة اختر: الثاني السؤال
.ثانول كوقود حيويالنتاج وقود االي .........................:ا تستخد  اللازيل 1

)فول الصويا -قصب السكر  -بنجر السكر  -اجلاتروفا  (
ألمحرالبحر ن الرياح على ساحل التوليد الكهرباء م .........................:ا أنشأت مصر حمطة 2

)أبو قس –الزعفرانة  –دولفني  –الكرميات  (
قة ر هلا ثلت الطلب على الطاحيت توف ..........:ا يرتكز استخدا  طاقة الكتلة احليوية يف دولة 3

) ئرااجلز -ملغرب ا -ونس ت -صر م ( .األولية   
.........................اكل مما يلي يستخد  يف إنتاج الوقود احليوي ما عد4:ا 4

)بيعيالغاز الط –الفحق  –القصب  –اجلاتروفا  (
؟...تفسر بم: الثالث السؤال

.اطي من املعدناهتما  العلماء بتقدير كمية االحتي ا:1
.أهمية مصادر الطاقة احلفرية2
.مواجهة التعدين يف الوطن العربي لعديد من املشكالت3
.امةستد:ا تعد الطاقة من العناصر املهمة لتحقيق التنمية امل4
.احلفرية طاقةة لل:ا اهتما  كثس من دول العامل بالبحت عن بدائل جديد5
:ا أهمية مشروع حمطة الكرميات 6

:ا اهتما  كثس من دول العامل بالوقود احليوي 7

 المعدنية الثروة للتنمية مقترحك ما ـ:س   
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طاة .ملياه املعمية امل كة كمية املياه اليت استعملتها النباتات على جمحاصل قسم-1

جها .اسة عن خمراملق روعهالكمية الصافية باملرت املكعب اليت يأتي بها اجملرى وف-2

ة .كل ما يستخرج من قشرة األرض من مركبات كيميائية متجانس-3

. لعامةها اأو خصائصالتأثس السليب على البيئة مبا يغس من طبيتها -4

 -: تفسر بم:  الثالث السؤال
اختالل التوازن البيئي -

تواجه حرفة التعدين عدة مشكالت -

وجود أزمة مياه بالوطن العربي -

أهمية مصادر الطاقة احلفرية -

عدن ن املي ماهتما  العلماء واالقتصاديني بتقدير كمية االحتياط-

املاحلة  تعدد أساليب إدارة املياه-

يؤثر املناخ يف عمليات التعدين -

تابع املفاهيق :
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 -: يلي ما بين قارن:  الرابع السؤال
مدى االنتشار .املوارد حسب -1

. حمطيت توليد الكهرباء )الكرميات والزعفرانة(-2

.املياه املسطحة واملياه اجلوفية -3

.مراحل تطور العالقات بني اإلنسان والبيئة -4

الوقود احليوى .الكتلة احليوية و-5

 : التالية العبارات صحة على الجغرافية باألدلة برهن:  الخامس السؤال
تعدد أساليب إدارة املياه املاحلة .-1

دول مصر يف إمتا  مشروعات ضبط مياه النيل .-2

يؤثر املناخ يف عمليات التعدين .-3

ة .مسيفر يف الوطن العربي إمكانات توليد الطاقة الشتتوا-4
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لفرد ة يف متوسط نصيب اادة مستمرىل زيإؤدي يحدوث زيادة يف إ الي الناتج احمللي، والذي  :االقتصادي النمو

 من الدخل احلقيقي.

كاال االقتصااادية يف اهليا ت جذريااةهااي عمليااة متعااددة األبعاااد تتضاامن إحااداث تغاايسا :االقتصــادية التنميـة

 :  الجتماعية والسياسية واإلدارية مما يؤدى إىلوا

 املعيشة.  مستوى :ا  العدالة فى توزيع الدخل وحتسنيب                                            ا  زيادة الدخل القومي        :أ

 ا  من خالهلا يتق االنتقال من التقد  إىل التأخر:ج

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  فهي دولة أي خطط يف أساسيًا عنصرًا االقتصادية التنمية تشكل
 
 
 
 
 
 
 

  : حتدد ان الدولة على جيب االقتصادية للتنمية اسرتاتيجة  وضع عند
 ا.ملوارد والثروات اليت لديها واحتياجاتها املستقبلية هلا -1

 ة،ة املنشودلتنميملشكالت ومعوقات التنمية بها للبحت عن احللول لتحقيق اا -2

 -: االقتصادية تنميةال خصائص
 

 .:ا عملية موجهة وخمططة لتحقيق غايات وأهداف اجملتمع وا باع حاجاته1
 .:ا عملية حتقق منوا متواًصالً ومستمرا من خالل جتدد موارد اجملتمع بًدال من استنزافها2 

 التنمية إستراتيجية
 االقتصادية

اخلطااااط والوسااااائل  

والطاارق التااى جيااب ان 

تتبعها اى دولة للوصول 

 اىل التنمية املنشودة.
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.عملية جمتمعية تشارك فيها كل فئات وقطاعات اجملتمع:ا 3
.قطاعات االقتصادية يف اجملتمع:ا حتقق توازًنا بني ال4
:ااً حتقق قدرً ا كبسا من العدالة يف توزيع الدخول واخلدمات بني أفراد اجملتمع5

  

الرتبة اخلصبة والثروة املعدنية ومصادر الطاقة، يساعد على اإلسراع يف إعداد برامج التنمية االقتصادية 

 
فز على تعد القوى البشرية )السكان(أسا  التنمية االقتصادية يف أي جمتمع منُ اجملتمعات والعامل احمل

. املعدنية(مبا متتلكه من معارف ومهارات –استثمار املوارد )الزراعية 

  
 

يعد رأ  املال  رط مهق لتنفيذ أي مشروع من مشروعات التنمية يف أي مكان يف العامل؛ -1

.ك تضطر بعض الدول إىل البحت عن مصادر لتمويل مشروعات التنمية بها نتيجة لعجز مواردها املاليةلذل
:ا استخدا  التقنيات احلديثة واألساليب التكنولوجية املتطورة يلعبً دورً ا مهما يف إجناح مشروعات 2

. باجملاالت املختلفةالتنمية باجملاالت املختلفة مشروعات التنمية

 المعوقات االجتماعية عوقات االقتصاديةالم
مصادرملياها)مواردالطبيعيةاملواردحمدودية .1

 املتاحلاستغالالدول، سوءبعضيفالطاقة(

 :مثلة()األساسيالتحتيةالبنيةوضعتدني .2
يفلكهرباءواملياه، واالصحي،والصرفالطرق،

.الدولمنالعديد
يفاملصريفاجلهازضعفواملالية،املواردنقص.3

 . وزيادة الديوناملدخراتتعبئة

.الفقرولة طازيادة معدالت النمو السكاني، والب.1
.)ة )املدنحلضريق ااطاستمرار اهلجرة من الريف إىل املن.2

ميع وث جبلتلا انتشار العشوائيات، وتفاقق مشكالت.3

.أنواعه وأ كاله
ؤسسات ملاض :ا انتشار األمية وضعف إمكانيات بع4

 . البحوث ( ومراكز(التعليمية والبحثية اجلامعات 

 المعوقات اإلداريةالمعوقات السياسية 
 عد  استقرار النظا  السياسي. .1

 االضطرابات األمنية. .2

 زياااادة بعاااض املشاااكالت السياساااية .3

 روبالدولية اليت تصل إىل حد احل

 .ضعف األداء الوظيفي للجهاز اإلداري .1

 املعامالت. جازنإت و لبسوقراطية والروتني يف اإلجراءاا .2

خصصة. املت اريةنقص اخللات والكوادر الفنية واإلد .3

 اناتالبي واعدتدني مستوى أنظمة املعلومات ونقص ق .4

املوارد الطبيعية
 

ملوارد البشريةا
 

رأس املال والتكنولوجيا املتطورة 
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 ؟ متكاملة استراتيجية وخطط أساليب وضع  ـ: تفسر بم 

 للسكان،  واالجتماعية االقتصادية األوضاع حتسني بهدف .1
 .القادمة لألجيال هاوصيانت البيئة على احلفاظ ضرورة االعتبار يف الوضع مع .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

   املال، عن االستثمار يف رأ يقل أهمية ي الالذ التعليق هو استثمار له مردودة االقتصادي واالجتماعي .1

ية جلة االقتصاد والتنمعبهدف دفع  ساتهمؤس تسع  الدول إىل تطوير التعليق والبحت العلمي وتشجيع .2

 .زيلمثل أملانيا وكوريا اجلنوبية واللا
 

 
 

 ؟ االقتصادية والتنمية التحتية البنية بين العالقة ما
 مية،ملية التني يف عتوفس خدمات البنية التحتية مبستوى مناسب له أثر إجياب -أ

وساائل   ت املتعاددة ، وتطاوير  الساتخداما طاقاة ل بنية التحتياة يف  ابكة الطارق ، وتاوفس مصاادر ال     ب:ا تتمثل ال

ة، ورفاع  سابة البطالاة مان ناحيا    نددة خلفاض  صا متعا االتصال جلذب االستثمارات العربية واألجنبيةً اليت تتيح فر

 مسااااااااااااتويات املعيشااااااااااااة بزيااااااااااااادة الاااااااااااادخل ماااااااااااان ناحيااااااااااااة أخاااااااااااارى     
تمامها بالبنياة  اإلمارات وذلك اله جية ويليهاات اخلارالدول العربية جذبا لالستثمارأن السعودية أوىلً  نجدمثل  ج:

 . التحتية 

 

 

 

 

 

 الميناء/البيضاء الدار وصال مشروع) :عربي نموذج((
استهدفت اخلطة االسرتاتيجية ملشرع وصال باملغرب تطوير البنية التحتية باملدن اليت بدأت بطنجة، ثق 

مليون دوالر لتحسني  بكات البنية التحتية  ٧٣٧اء، ورصد هلا حواىل مراكش وأخًسا الدار البيض

  ..  كليات العواصق العاملية وتنشيط اجلانب السياحيكليات العواصق العاملية وتنشيط اجلانب السياحي  لتمكينها من االرتقاء إىل مصاف
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 ؟  الدول للبعض حدين ذو سالح السكان النمو  ـ: تقسر بم

 :  االقتصادية للتنمية معوق
رة للسيطرة على خطر الزيادة السكانية الذي يعد عاًمالً معوقا تهتق الدول بإعطاء أولوية للامج تنظيق األس

للتنمية االقتصادية، وخاصة إذا مل يتزايد الناتج القومي بقدر هذه الزيادة،

  االقتصادية للتنمية مضافه قوة
تطاعت وهناك دًوال جعلت من الزيادة السكانية قوة مضافة هلا تعمل على تنمية اقتصادها مثل الصني اليت اس -

.استثمار القوة البشرية لديها يف جمال الصناعة واليت غزت العامل مبنتجاتها الصناعية
.كما قامت بعض دول العامل باتباع سياسات للحد من اهلجرة اخلارجية إليها ومنها الدول األوربية الصناعية -

تمعات، ن اجملمع مجمت ت أيتؤثر التنمية االجتماعية جبميع أ كاهلا على اقتصاديا

 ؟ تهميشها وعدم الريفية، المناطق وتطوير تنمية على العمل ضرورة تفسر بم
 . حتى ال تصبح مناطق طرد سكاني مما يؤدي النتشار ظاهرة العشوائيات حول املدن الكلى

،اخلارجمنالالزمة لالستسادصعبةالالعملةمنالسيولةوتوفساإلنتاجزيادةعلىتعملحيت-أ

يففائضسينتجوارداتهاقيمةعنصادرات الدولةقيمةزادتوإذاجتاري،ميزاندولةلكل-ب

.امليزانهذايفعجزهناكسيكونالوارداتعنالصادراتاخنفضت قيمةإذاأماالتجاري،امليزان

 ؟ الخام المواد تصدير على المترتبة النتائج ما س

.لبطالةامعدلمن الصناعات يزيدالعديدإنشاءنمدولةالوحرمانالقادمة،األجيالمكتسباتإهدار -1
 .بعد التصنيعوسعرهااخلا املادةبني سعرفرقالدولةخلزينةتصلممكنطائلةمبالغفقد-2

 عنه تجين الذي ألخضرا االقتصاد على الحديثة االقتصادية السياسات تركز ـ: على المتربية النتائج ما
رد،ندرة املواية ولبيئاأ:ا حتسن يف رفاهية اإلنسان يف حني يقلل من املخاطر 

 الكها،تهوتر يد اس يئيةالب ب:ا لذلك جيب أن تهتق التنمية باحملافظة على املوارد
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.واستخدا  مصادر الطاقة املتجددة على أسس بيئية واقتصادية سليمة 

،الدول يعبنيالتجاريةالعالقاتدعق-1

بينها،فيماقتصاديةاالأوسواء السياسيةاخلالفاتتصفيةعلىالعمل-2

تعقياًدا األكثار تلابعض املشاكال  وعملياة علمياة حلاول عان البحت-3

. املياهكمشكلة

 :السؤال األول : ما املقصود باملصطلحات اآلتية

 صادية االقت اتيجية التنميةاسرت - التنمية االقتصادية  -النمو االقتصادى

  السؤال الثاني : قارن بني

صاديةقتاملعوقات االقتصادية واملعوقات االجتماعية للتنمية اال 

 لثالث: وضح رأيك يف العبارات اآلتية السؤال ا

 البحت العلمي نواة التنمية االقتصادية

ية صادالنمو السكاني سالح ذو حدين يف مشروعات التنمية االقت

 السؤال الرابع : ما العالقة بني ........؟ 

نقص املوارد املائية ومشروعات التنمية االقتصادية -1

ة والتنمية االقتصادية يف أي دول مشروعات البنية التحتية-2

  السؤال اخلامس : ما مقرتحاتك ملا يلي

التغلب على معرقات التنمية االقتصادية بالعامل -1

زيادة جذب االستثمارات اخلارجية للدول العربية -2

حتقيق التعاون االقتصادي بني الدول العربية -3

 السؤال السادس : مب تفسر 

رات يساعد على التنمية االقتصادية تشجيع الصاد-1

لخارجلخلا  اواد اهتما  بعض الدول بإصدار القوانني اليت متنع تصدير امل-2

 اديةأهمية مشروعات البنية التحتية يف حتقيق التنمية االقتص-3

املوارد الطبيعية من أهق مقومات التنمية االقتصادية .-4

تصادية .اهتما  دول العامل بالتنمية االق-5

 أما  العبارات الصحيحة وعالمة( √)السؤال الثامن : ضع عالمة (Xأما العبارة الغس صحيحة مع التفسس يف احل ): التني 

( ) يصاحب عمليات التنمية االقتصادية ارتفاع يف مستوى املعيشة-1

( )ة تعد التنمية االقتصادية عنصرا أساسيا يف خطط تنمية أي دول-2

( )ة التنمية االقتصادية عملية فردية تقتصر على اجلهات احلكومي-3

( )نقص الكوادر اإلدارية يعوق عملية التنمية االقتصادية -4

( ) جيةتعد السعودية أوىل الدول العربية جبًا لالستثمار ات اخلار-5

 ( )ميكن حتقيق التنمية االقتصادية رغق نقص رأ  املال -6

ـــاد ــــر االقتص األخــضـ
األنشاااطة االقتصاااادية الااايت  

يعتمد علاى كفااءة اساتخدا  

الاامااوارد ، وختفيض انبعاثات 

الكربااون ، والنفايااات ومنااع   

يالتدهور البيئ
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العالم في الغذاء أزمة حدوث ـ: تفسر بم : 
،العالمية النفط أسعار ارتفاع -١

احليويوقودالحماصيل تنتجإلنتاجاحلقليةاحملاصيلإنتاجمنمساحاتالغذاء لتحويلإنتاج ركاتدفعمما

.الصوياوفولوالذرةالسكركقصب
خدمةاملستالزراعيةوالطرقوختلف األساليبالزراعيالتخطيطلقصور : الزراعية اإلنتاجية انخفاض-٢

.اإلنتاجحمدودية قرغالغذاءعلىالطلبزيادةإىليؤديمما: السكاني النمو معدالت زيادة-٣
.املزروعةاملساحةنكماشاالزراعية والعمالةقلةعلىانعكسمما: المدن إلى الريف من الهجرة-٤
.ستغالهلااوسوءجودتهاوتدنيالزراعيةاألراضيوتدهورالمياه، موارد نقص - ٥
.منهاالعائدلضعفكبًسااخنفاًضا: الزراعية االستثمارات انخفاض - ٦
 :السياسي االستقرار وعدم الحروب-٧

 ؟ الدول اقتصاديات في مهما دورا الزراعي القطاع يؤدي -: تفسر بم 

ة من السكان ة كبستوفس الدخل لنسب -2اهق يف حتقيق األمن الغذائي يس  -1

 يةتوفس املواد األولية للعديد من الصناعات التحويل:ا 3

 
 

 للزراعاة ) 80 % منهاا   2011عاا  فادان  ملياار  3.6 مان  أكثر العامل يف الزراعية األراضي مساحة بلغت

 حناو  لعرباي ا باالوطن  راعةللز القابلة اضياألر ةمساح تبلغ حني يف املروية، للزراعة%   20،)املطرية البعلية

.٪27 حاااااااواىل فعلياااااااا منهاااااااا املساااااااتغلة املسااااااااحة ًومتثااااااال فااااااادان، ملياااااااون ٤٧٠

ناقصهاوذلك بسبب تدهورها وتالعالم؟ في الزراعية االراضي من الفرد نصيب تناقص تفسر بم

 ؟ العربي بالوطن الزراعية األراضي تدهور تفسر بم س

 ن.لسكاد اة زيادة عدالزحف العمراني على األراضي الزراعية نتيج-1

 اوية.يف األمسدة الكيم واإلسراف يديةلتقلمتلح بعض األراضي الزراعية بسبب استخدا  طرق الري ا-2

 تعرض بعض األراضي الزراعية للتصحر والتجريف.-3

 عد  اتباع نظا  الدورات الزراعية.-4

املساحة املزروعة 

يقصد به توافر الغذاء لكل فرد من الشعب يف أي فرتة بكمية ونوعية كافية  

. تضمن له حياة صحية سليمة ونشطة

االمن الغذائى 
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 زراعة األرض أكثر من مرة يف السنة،و إجهاد الرتبة . -5

 .امج التوعية والثقافة الزراعية للمزارعنينقص بر -6

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املغرب. احلبوب الغذائية   والفاكهه مصر األوىل  يليها  -1

 ملغرب األوىل يليها مصر.ا البقوليات   -2

 ن، املغرب(.ة )مصر، السودااحملاصيل السكري  -3

 من اإلنتاج العربي(. ٪ ٩٠ني لدولتأللياف النسيجية واألول  سوريا يليها مصر)يبلغ انتا اا -4

 طن العربي دات الزراعية بالوجق الوارح أن إال ورغق ما يزرعه الوطن العربي من حماصيل زراعية متنوعة

 .ليهالك احملاالستوج إلنتايف تزايد مستمر مما يشس إىل اتساع الفجوة بني ا

 
 
 
 

 

  

 

 

  الزراعية الموارد للتنمية مقترحاتك ما : 

 اية الرتبة من التجريف.حلم : واألنظمة القوانني تفعيل-1

 ي والتسميدوقاية والرجمال استخدا  األراضي وطرق ال يف:  برامج التوعية للمزارعني-2

 ة اإلنتاجيةللحصول علي بذور فائق : لوجيا احليويةاالستفادة من التكنو-3

 استخدا  املخصبات العضوية.-4

 وزراعة املدن.: استصالح األراضي الصحراوية-5

 .سب لألرض املناسبةلنبات املنالتحديد نوع ا:  اعيةالزر األراضيعلي حباث العلمية إجراءات األ-6

ة تعرضاها  إنتاجيتها ومراقبا  لية ، وتقديرحلصر املساحات احملصو:  ستشعار من بعداستخدا  تقنيات اال -7

                        ائياة وقاذ اإلجاراءات ال راعياة واختا  ض الزللكوارث الطبيعياة كالفيضاانات واألعاصاس واآلفاات واألمارا     

 . أو العالجية يف الوقت املناسب

 

 االنتاج الزراعي يف الوطن العربي

 وسائل تنمية وإدارة املوارد الزراعية :    
 

 يقصد بها اإلدارة الناجحة للمواردالطبيعية اليت تسمح للزراعة بتلبية االحتياجات                                           

 على هذه املوارد أو الزيادة منها إذا أمكن ذلك البشرية اآلخااذة يف النمو مع احلفاظ                                           

 وتفادي تدهور البيئة .                                          
 

التنمية الزراعية  

 املستدامة 
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ي رعلح هذه احلشائش للعامل، تصول ان دتنتشر مساحات واسعة من احلشائش الطبيعية يف كثس م

األصواف األلبان واجللود وون اللحو  ماته ياجاحليوانات كمراع طبيعية  يستفيد منها يف توفس احت

        . و تتباين مساحة املراعى فى الكرة االرضية 

 بىاجلنو الكرة نصف فى  املراعى من %61              الشماىل الكرة نصف فى  املراعى من%    39

   الصناعية الطبيعيةالمراعي المراعي بين الفرق      

 المراعي االصطناعية المراعي الطبيعية
واع ل انكل شمتتمثل يف النبات الطبيعي الذي ي

 ل مندختن احلشائش والشجسات اليت تروي دو

 اتاالنسان وتفي حباجة احليوان

 

استخدا  بتها اعزرهي املراعي اليت يقو  اإلنسان ب

 .املروية باملراعي نظق ري، وتسمى

 ةلطبيعيا ا للمراعاي  العربياة  الادول  بعض تفتقر

 احاتملسا امثل مصار لاذا تلجاأ إىل زراعاة بعاض      

ثال  ات موانا بالنباتات اليت تستخد  كعلاف للحي 

 ،طبيعياة ي الراعاللسيق والذرة لتكون بديًلا للم

ارسااة أي مم املختلطااة بالزراعااة ذلااك ويساامى

                                                                             .   احدالزراعة وتربية احليوان يف آٍن و

 

 

 : الرعى فى الوطن العربى 

 ؟   الطبيعية المراعي لوجود العربي الوطن يفتقر تفسر بم -: س
 بكرجلائر واملعي االرفاف وتعرية الرتبة وملوحتها وبسبب  ح املياه واجل -

 

 

ية اليت تربى روف البيئة الطبيعظتالئق مع يمبا  ناتيقو  الزراع والرعاة برتبية أنواع متعددة من احليوا

 فيها؛ 

 العضوية الزراعة في االوغندية التجربة
توجهت أوغندا حنو التنمية الزراعية املستدامة لتحسني سبل عيش السكان ومحاية البيئة مان التلاوث وذلاك    

احتلت املركز الثالت عشار عاملًياا واألول إفريقيًًّاا    من خالل ختصيص مساحات إلنتاج الزراعة العضوية وبذلك 

 يف مساحة الزراعة العضوية .

 : العضوية الزراعة أهمية 
عن الزراعاة التقليدياة    ٪ ٦٤:ا  أنها تساعد على ، خفض معدالت انبعاث الكربون والغازات الدفيئة بنسبة 1

 لكل هكتار،  

 .والزنجبيلأوغندا يف زراعتها وتصديرها الفانيال مثال :ا  احملاصيل الزراعية العضوية اليت تفوقت 

 



35 

/ ث  2رد فى الجغرافيا اللــو يلله رؤية واعداد : أ / اسالم

01225526551: التصالل: منتدى اللورد الثقافىللتواصل

مه للرتبيةالعوامل املالئمناطق تربيةاحليوان

ة تربي

األبقار

يارالسودان ومصر واملغرب وسو

يةودعوالصومال وموريتانيا والس

ه.يامللوفرة املراعي واحلشائش وموارد ا

تربية 

اجلامو 

 بم تفسر :ـ تركز تربية الجاموس  مصر والعراقومصر والعراق حول السهول 
 جمار اج إىلتحي الن اجلامو  ال يتحمل اجلفاف حيت

دديمل اللودة الشمائية، كما ال يتح

األغنا

واملاعز

ة يتنتشر يف املناطق الصحراو

واجلبلية والسهلية

مطالبها الغذائية قليلة

اتفع، كما أنها قادرة على تسلق املرت

ة بيرتوجد يف معظق األقطار العاإلبل

ق ثة يالصومال أوىل الدول العرب

السوادن يف تربيتها

تتاسب البيئة الصحراوية هلا

 اللحو  ال تكفي حاجة السكان بالوطن العربي

لصومالاها أولي الدول العربية يف إنتاج اللحو  يلي السودان تعد 

 األولي الثالثة ملراكزا وديةوالسع والسودان مصرو حتتل  األلبانينتج الوطن العربي 

  اللحوم؟ من العربي الوطن إنتاج نقص  تفسر بم 
رتفاع مستوى املعيشة يف كثس من الدول العربية ا  -1

الطلب على اللحو  الناجق عن زيادة السكان  زيادة-2

 اجيةقلة اإلنتونزاف نكماش مساحة املراعي بشكل عا  وتعرضها للتدهور واالستا -3

 كماش مساحة الغطاءدي إىل انا يؤمماجلائر  رعيكال املا ية مربو ميارسها اليت اخلاطئة املمارسات -1

 النباتى وتدني كثافة النباتات الرعوية يف املرعى.

 .ةرد الرعويملواا تطوير ىلإواخلطط التنموية اهلادفة  الرعوية السياسات غياب -2

 اعي.على حساب مساحة املر املروية الزراعات يف التوسع -3

 وتناقص معدالت هطول األمطار. املناخية التغسات -4

 لبرتول.لتعدين وال باوهلق للعمنتيجة لسياسات توطني البدو وحت الرعاة عدد تراجع -5

 اد الرعوي، وتدني الوعي البيئي.ضعف اإلر  -6

 يادة يف عدد السكان والزحف العمراني.الز -7
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       والقوانيـن السياسات حتديث -1

العلمية  عرفةامل ية  وفقا لتناميارد الرعواملو ننيبدأت غالبية الدول العربية باالهتما  بسن وحتديت قوا

 البيئي،مثل دولة املغرب  والوعي

  (  اخلاص لقطاعا و العام القطاع)  التشاركي   النهج اداعتم -2

 وية للمراعي، طط واللامج التنمياسات واخلب إ راك املستفيدين من املوارد الرعوية يف وضع وإعداد السجي-1

رة املاوارد  تخصصاة يف جماال إدا  الفنياة امل ودأت بعض الدول العربية يف تكوين جلان من القيادات احمللياة  ب-2

 وية،  الرع

    مناسبة عمل وخطط اسرتاتيجيات اعداد -3

 مراعاة محولة املرعى.-2   راعي. اختيار نوع احليوان املالئق للم-1

       احلديثة التقنيات استخدام -4

 :مثل )نظم املعلومات واالستشعار من بعد( وذلك يف -

 افة. به اجلفة وراقبة املناطق الرعوية ودراسة حالتها خاصة يف املناطق اجلام-1

 ورة الفصلية والسنوية ملناطق الرعيمراقبة الد-2

 ية  بالنسبة للمراعولة الرعويراقبة خطة الرعي واملساعدة على ضبطها وتنفيذها وتقدير احلمم-3

       اعياملر جمال يف العاملة البشرية القدرات بناء -5

ضارورة  هق بأهمياة الرعاى و  تنمياة وعاي  ورعااة  لاتهتق حكومات الدول بإعداد اللامج التدريبية لرفع كفااءة  

 استخدا  نظا  الرعي املناسب  للمرعى.

 
 
 
 
 
 
 

 هي علق اساتغالل املراعاي كماورد طبيعاي متجادد للحصااول علاى أعلاى وأفضاال           :المراعي إدارة

 املنتجات واخلدمات ووفق أسس مستدامة لنفع اجملتمع .

 ة مسااحة خاالل مادة زمنياة والايت ميكان       وهى متوسط عدد احليوانات يف وحد : الرعوية الحمولة

 احلصااااول علااااى أعلااااى إنتاااااج حيااااوانى اقتصااااادى دون التااااأثس علااااى املااااوارد الطبيعيااااة    
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 ؟ العربي الوطن يف السمكية الثروة أهمية وضح س
 ساهق يف حتقيق األمن الغذائي على مستوى العامل.ت -1

 ورًدا مهًما بالنسبة للموارد الغذائية العربية، م -2

 نية،سد الفجوة الغذائية خباصة يف جمال اللوتينات احليواو -3

 . يمن اإلنتاج السمك دير الفائضة لتصوفس فرص العمل وحتقيق عائدات من النقد األجنيب نتيجت -4

  الثروة السمكية فى الوطن العربى : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واحمليطات البحار على طويلة سواحل العربي الوطن ميتلك  . 
 األمساك، يدص يف يستفاد منها اليت العذبة املائية اجملاري بعض ميتلك  
 ٢٥ بنحو تواليت ساهم السمكية املزارع يهتق الوطن العربي بإنشاء ٪ . 

 :أهم دول اإلنتاج 

 موريتانيا ويليها البحرية ايداملص من لألمساك إنتاًجا العربية الدول أوىل املغرب تعد. 
 ويليها اإلمارات الداخلية املصايد من لألمساك إنتاًجا العربية الدول أوىل مصر تعد . 

 
 

 زة.يف الصيد وعد  وجود أساطيل صيد حديثة جمه البدائية الوسائل استخدام -1

 ومن ثق قلة موانئ الصيد أحياًنا. السواحل تعاريج قلة  -2

 يف بعض البحار واخللجان العربية. القارية األرصفة ضيق  -3
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ج البرتول.ين واستخراالتعدالعمل ب عربي من حرفة الصيد إىليف دول اخلليج الالصيادين من كثري حتول  -4

 .بالصيادين االهتمام ضعف ـ 5

 .ستخدا  أساطيل الصيد احلديثة واجملهزة بأحدث وسائل الصيدا  -1

 بحري ومحايته.خلاصة بالصيد الإصدار القوانني ا  -2

 املزارع السمكية. التوسع يف إنشاء  -3

ة علاى اساتخدا  شارتكة مبنيا  عق التعااون العرباي يف جماال صايد األمسااك وإقاماة مشاروعات م       د  -4

 التقنيات احلديثة.

 .لوعي بأهمية الصيدالعمل لرفع التنمية املهنية للصيادين وذلك من خالل عقد الندوات وورش ا -5
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 ؟ االقتصادية التنمية قاطرة هو الصناعي القطاع يعد تفسر مب س
 يتمتع بروابط قوية مع القطاعات االقتصادية اخملتلفة مثل الزراعة واخلدمات. -1
 لديه إمكانيات كبرية لتوفري فرص كثرية للعمالة. -2
 األجنبية. وسيلة مهمة لنقل التكنولوجيا وجذب االستثمارات -3
 هام لقيام الصناعة يف أي منطقة البد من توفر جمموعة من املقومات،  -4
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رًقا يف روسيا ورال  ثق جبال األ ىل أوربا،إلية شمامتتد يف العروض الوسطى من املسيسبى غرًبا يف أمريكا ال

 . Power Beltاالحتادية، يعرف بنطاق القوى احملركة 

Belt Power حملركةا القوى نطاقب العامل يف الصناعية االقاليم اكرب على يطلق ـ: تقسر مب

هرباء وطاقة طبيعي وك وغاز فحق وبرتول من  لة الطاقة احملركة يف العامل من ٪٩٠ألنه يستهلك -1

 .نووية 
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والقاطرات  الصلب وبناء السفنول احلديد ة مثثقيلإنتاج العامل من الصناعات ال وينتج هذا اإلقليق معظق-2

. والطائرات والكيماوية

 ش  ريكا ج وغ  أمريكاقيا وق امإفري وج نالحظ وجود بعض املناطق الصناعية يف بعض الدول مثل مصر

 ؟النامية الي املتقدمة البلدان من حتواًل العاملي الصناعي اإلنتاج يشهد تفسر مب

 اجليدة،األساسيةالبنية -  الرخيصة،العمالة -من: لالستفادةجا 

 الدولبعضيفالكبسةألسواقا  -األقل،االجتماعيةالنفقات -

 ؟ النامية للدول الصناعة اهمية تفسر مب

مية لدول النايف ا اديتعد الصناعة حجر الزاوية للقضاء على التأخر االقتص-1

صناعي. ل الجملااوتقا  درجة تنمية الدولة وتقدمها مبدى تقدمها يف  -2

لحاق الطابع الصناعي ل خراجي إىلالستزراعي أو اعلى حتويل اقتصادياتها من الطابع ال العمل -3

مبصاف الدول الصناعية 

 ؟ بالصناعة النامية الدول اهتمام تفسر مب س

 الصناعة أمًرا ضرورًيا لعملية التنمية.-1

اعي؛ رلقطاع الزًلا لمكممعظق الدول النامية دوًلا زراعية والتصنيع ضرورًيا و-2

ألسواق ميكن انع أغلى سعًرا يف راعي املصج الزنتتصنيع املنتجات الزراعية يزيد من دخل الدولة، ألن امل-3

تصديره

ة واألمسدة ثل اآلالت الزراعيياجاته، من احتد ماإلنتاج الصناعي يستطيع ان ميد قطاع الزا رعة بالعدي-4

 الكيماوية.

عمالت التصدير وتوفس الئض يسمح بيق فاحتقوع الصناعات الوطنية تقليل االستساد من اخلارج وتشجي-5

 األجنبية.

 كرية.لعسازيادة القدرة الصناعية للدولة يعمل على زيادة قوتها -6

لبطالة.لتخفيف من مشكلة العمالة وااة من ايدالقطاع الصناعي له القدرة على استيعاب األعداد املتز-7

؟  ناميةال بالدول الصناعة معوقات على التغلب ميكن كيف وضح س
.املختلفةبقطاعاتهالنشاط الصناعيوتوجيهواردامللتوزيعمنظقعلميكأسلوب:الصناعي التخطيط -1

.املقررةاألهدافقيقوحتاخلطةتنفيذلضمانكأداة :الحكومي التدخل -2

ملتعواليتالصناعيةللتنميةحدةاملتاألمقمنظمةمثل :الدولية المنظمات مساعدة -3

 .اعيالصنالقطاعلتنميةوالفقسةالناميةالدولمساعدةعلى
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 .اتنافس الصناعة العربية فيما بينها، وعد  وجود تكامل بينه -1
 سلع احملليةع أسعار الارتفاان وضعف األسواق العربية، نظرا الخنفاض املستوى املعيشي للسك -2
 .ق الفينوالتعلي لامج التدريبباالهتما   لضعف وجيةنقص الكوادر البشرية املؤهلة من اخللات الفنية والتكنول -3
 .عد  توافر البنية التحتية الصناعية -4
 يا قضا عد  ثبات السياسات احلكومية يف بعض األقطار العربية جتاه -5
 .ةطار العربياألق د مناإلهمال النسيب للبحت العلمي يف املنشآت الصناعية بالعدي -6

 الصناعات التحويلية الصناعات االستخراجية
   ي بيعااتشاامل اسااتخراج الاانفط والغاااز الط

نااك الزوواخلامااات املعدنيااة مثاال احلديااد   

 غااس والنحااا  والااذهب، وكااذلك اخلامااات

افة ضاإلب ، املعدنية مثل الفوسفات والبوتا

 إىل احملاجر.

  ي بيعاايشااكل اسااتخراج الاانفط والغاااز الط

 رئيسالاا حمااور النشاااط االقتصااادي واملصاادر

 بية.ل عردو للناتج احمللي اإل الي يف عدة

 الصااااناعات داءأ حتساااان  -: تفساااار مب  

 لادول ا  ياع  يف   ٢٠١١ عاا   االستخراجية

 ؟ بياولي اوسوري السودان باستثناء العربية

رت لايت ما  الظاروف السياساية ا   سببب   -جا  :

 . بها هذه الدول

     أن ي إاللعربا اتنوع الصاناعات التحويلياة باالوطن 

 معظمها صناعات استهالكية.  

      تج  نااايفحققاات عاادة دول عربيااة منااًوا جيااًدا

جلزائاار ا  منهااا  ٢٠١١الصااناعات التحويليااة عااا  

 والسعودية.

 -   ن ما بياة  ياة العر يعاني قطااع الصاناعات التحويل

لي،  اااي اإلعف يف املساااهمة يف الناااتج احمللاا ضاا

تتعدى  ة ملساهموالدليل على ذلك أن نسبة تلك امل

 قااات الاايت الصااعوبات واملعو إىل ذلااك يرجااع ٪ ١٠

 ربية.الع لدولتواجهها الصناعات التحويلية يف ا
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فة، ختلإقامة قاعدة ونظا  معلومات عن القطاعات الصناعية امل-1

. وسيطةال ت القياسية للمنتجات الصناعية واملوادتوحيد املواصفا-2

 .اعيالتعاون يف جمال التدريب املهين والتعليق الفين الصن-3

      التعاون يف جمال البحت والتطوير والتكنولوجيا.-4

 السعي لتحقيق التكامل االقتصادي.-5

  . ا:ا االهتما  بالصناعات اخلضراء حلماية البيئة وموارده6

 .:ا االهتما  بإنشاء اجملمعات الصناعية 7

 منظمة اليونيدو
 ية(اعلصن)منظمة االمم املتحدة للتنمية ا

 منظمة االيدمو
(ين عدالت)املنظمة العربية للتنمية الصناعية و

 ربالرباط باملغ فيينا بالنمسااملقر

يف  مةستدادعق التنمية الصناعية امل -1االهداف 

الدول النامية 

نمية دعق ومتويل مشروعات الت - 2

 ق.جحلالصناعية الصغسة واملتوسطة ا

ت ماللحكو استثمار القوى املشرتكة - 3

 والقطاع اخلاص لتشجيع اإلنتاج

 بي.لعرا حقيق التنسيق والتكامل الصناعي -1

طن الو يف اعةة وتطوير الصناإلسها  يف تنمي - 2

 العربي.

ية على صناعال روعاتالتخطيط لدعق و إقامة املش   -3

 املستويني القطري والقومي.

وبني  ينهاوب بيةتشجيع التعاون بني الدول العر - 4

 لتعدينعة وانالصاالدول النامية واملتقدمة يف جمال 

جممع ينبع الصناعيجممع اجلبيل الصناعي

 عية يفنالصانة اجلبيل من أكل املدن يعد مدي-1

العامل 

 خلاصةاة عيويوجد بها عدد من اجملمعات الصنا-2

وية، الثانو ة سيبالبرتوكيماويات والصناعات األسا

يل اجلب اءينمتضق املدينة مينائني حبريني هما -3

ن أ هر هما مو. عيالتجاري، وميناء امللك فهد الصنا

 يةدية السعواملوانئ يف اململكة العرب

لبحر ا حلنظرا ملوقعها اجلغرايف  على سا-1

 لغربياء نااالمحر مت اختيارها لتكون املي

 لتصدير البرتول والغاز الطبيعي

ات جملمعا هقوتعد مدينة ينبع الصناعية من أ-2

ليت منت ، واكةملًالصناعية للبرتوكيماويات يف امل

 . منلزن اممنوً ا سريعا يف أقل من  عقدين 



44 

/ ث  2رد فى الجغرافيا اللــو يلله رؤية واعداد : أ / اسالم

01225526551: التصالل: منتدى اللورد الثقافىللتواصل



45 

/ ث  2رد فى الجغرافيا اللــو يلله رؤية واعداد : أ / اسالم

01225526551: التصالل: منتدى اللورد الثقافىللتواصل

؟ العالمصناعة السياحة للدول  هميهسر :ـ افبم ت
ول العامل عديد من دمي لللقوعدالسياحة واحدة من أهق مصادرالدخل يف االقتصاد ات -1

دفوعات، ميزان امل بس يفعد أحد أهق مكونات الصادرات اخلدمية ذات التأثسالكت  -2

 د األجنيب.ادات النقدة إيرساهق بفعالية يف زيادة الناتج احمللي اإل الي وزيات -3

 لعاملاحة على مستوى اسيصناعة ال ازدهاردد السائحني الوافدين مؤ ًرا جيًدا على مدى تقد   وع -4

 بسبب العالم في السياحية المناطق أولي اوروبا تعتبر 
 . ي:ا  ارتفاع مستوى دخل املواطن األورب2.    :ا  سهولة احلصول على تأ سة الدخول1

 وثقافه ليقارتفاع مستوى تع:ا 3

 بسبب السياحية الناحية من الثاني المركز الهادي المحيط – اسيا اقليم يحتل 
. ق بتنمية النشاط السياحاهتما  اإلقلي-

؟ االوسط الشرق اقليم علي السياحي االقبال االقبال تراجع 
 . بسب عد  االستقرار االمين-

تناوع أمنااط لساياح و دت علاى جاذب ا  ة الايت سااع  ألثريا يوجد بالوطن العربي العديد من املقومات السياحية واملعامل ا

 سياح إليهاربية يف استقطاب الالدول الع أوىل السياحة  به وتعد  . مصر، السعودية، تونس، املغرب، اإلمارات

 .وف البيئية الظرتما  بتحسنيبالقطاع السياحي وعد  االهاخلاصة  التحتية البنية ضعف -1

 الي.الناتج احمللي اإل  ب الفرد منض نصيلفقرواخنفاافى الوطن العربي: حيت انتشار  يةاالقتصاد القدرات ضعف -2

 ثروات السياحية، تسويق الا يفعب دوًرا كبًسالذى ميكن ان يل ،العربي السياحي للمنتج التسويق ضعف -3

 يف اجملتمع احمللي. السياحي الوعي منو ضآلة -4

جدة بالسعودية املقر

ضع اخلطط والسياسات التنموية للسياحة العربية و -1االهداف 

 لعربيةلنهوض بالسياحة ات وخطط لياساة إىل س ة قرارات اجمللس الوزاري العربي للسياحتر -2

ساجل  :  ميزان المدفوعات

منظق لكل املعامااالت االقتصااادية   

الاايت تااتق بااني املقاايمني يف الدولااة     

. واملقاااايمني يف الاااااادول األخاااارى 

خالل فرتة زمنية عادة ما تكون سنة
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 ألوربي .حتاد امثل اال قتصاديا كتكتل العاملية ريطةاخل على العربي الوطن ظهور عد  -5 

 ارات السياحية، تصدر القر ليتا وتعدد اجلهات ،السياحية للتنمية االسرتاتيجي التخطيط إىل االفتقار -6

 . يةالعرب عقب الثورات العربية الدول بعض يف السياسي واالستقرار األمن فقدان -7

 
 

 ويف  احي يف دولة معينةنشاط السية للبلينوع من أنواع التخطيط التنموي ويعنى رسق صورة مستق

 . فرتة زمنية معنية

 
 
 
 

 ني الشعوبوزيادة التواصل ب الثقافات ونشر بالدولة ات الدخل وحتسني وضع ميزان املدفوعاتزيادة مستوي .1

 املوارد البيئية ق يف االستفادة منن حيت احلتلفة مبني األجيال املخ حتقيق العدالة على مستوى اجليل الواحد .2

 ة.بني احلكومات يف الدول السياحي تعميق العالقات السياسية .3

 .ة للسائحنيستقبليف اجملتمعات امل البنية األساسية واخلدمات العامة حتسني .4

 لمجتمع.لثقافية لثات اواملورو محاية البيئة وزيادة االهتما  باملوارد الطبيعية .5

 ستويات املعيشية.تقاء بامل االروبالتالي فرص عمل مما يسهق يف توفس فرص جديدة لالستثمار .6

 .منتجات احملليةلل توفس أسواق جديدة .7

 التنمية السياحية المستدامة : 

o بيئة املعمارية.يرتقي بالوتماعي نشاط حيافظ على البيئة وحيقق التكامل االقتصادي واالج 

 
 
 

 ياحي .ط السالنشا وإدارةوذلك لكونه منهًجا علمًيا لتنظيق  السياحي بالتخطيط االهتمام  -1

 واخلدمات السياحية. املنشآت تطوير  -2

 .لكرتوني(يق اإل)التسو كاإلنرتنت  يف التسويق السياحي  احلديثة التكنولوجية األساليب استخدام  -3

 يف جمال السياحة. للعاملني البشرية التنمية بربامج االهتمام  -4

              .وترميمها األثرية باألماكن االهتمام  -5

 اجلديدة. خاصة يف املناطق السياحية االستثمار على األعمال وقطاع اخلاص القطاع تشجيع  -6

 . تعتمد على التنمية املستدامة جديدة سياحية أمناط استحداث  -7
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 ما اهداف التنمية السياحية المستدامة في غانا ؟ 

 ل: ن خالك مت سياحية الستثمار املناطق الرتاثية وذلوضع اسرتاتيجيا

 . حتديد مشروعات التنمية السياحية ذات األولوية -1

 .تدريب العاملني يف القطاع السياحي    -2
 . صونواحل العتبين برنا مج حلماية وصيانة األماكن التارخيية مثل الق -3

 . ه كاكو  القوميمثل منتز بيعيةطت اء حممياإعداد برنامج حلماية احلياة اللية عن طريق إنش -4

  ما نتائج المتربية على :ـ التنمية السياحة المستدامة في غانا 

 .اكن احملمية ثار واألم اآلإىل توفس فرص للعمالة وزيادة الدخل عن طريق فرض رسو  دخول -1

 . بيع التحف والتذكارات احمللية وخلق سوق جديد للسياحة -2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 احلوافز سياحة منط البحرية الرياضات سياحة (يالسفار) غامراتامل سياحة

ن ما س تستهوي سياحة املغاامرات الكاث  

 بعضً ىل املغامرين حيت يسعون للسفر إ

ت اباا الغاملناطق كالصحاري واجلبال، و

ثاا  وحبً ة، ومناطق الاثلج حباا يف املغاامر   

غااق عاان هااذا النااوع ماان االسااتمتاع ر  

 خطورته يف بعض األحيان

 

لى عة تمد هذا النوع من السياحيع

 (اتحسوجود املاء )البحار أو الب

ئح لساا ا وتتفاوت املدة اليت يقضيها

ة يف ممارسااة الرياضااات البحرياا  

 زجلاملختلفااة  مثاال: الغااوص، التاا 

و أوت يخا على املاء، العو ، ساباق ال 

 .. إخلالقوارب وصيد  األمساك....

 جيعهى منط ساياحي حاديت يهادف إىل تشا    

 بالشركات الكلى  العاملني

جليد اداء األوحيفزهق على مزيد من اإلنتاج و

وذلاك عان     فى وظائفهق املختلفة وأعماهلق،

ق ة هلا طريق تنظيق رحالت سياحية مكافاأ 

 الياة ة ععلى حسن أدائهق أو حتقايقهق نساب  

 فى تسويق وبيع سلعة ما
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   افة والصحة يق واالعال  والثق)  التعل طاعاتافة القاملوارد البشرية يف ك واستثمار وتوجيه اعدادهي عملية

. ف اجملتمع(قيق اهدامع وحتتوالبيئة بهدف التحسني املستمر ملستوي رفاهية الفرد واجمل

العاملة(ي)األيدالبشرياملالبرأ قتصادينياالالهتما العشرينالقرنأواخرلبشريةاالتنميةمفهو ساد

 نتاجاإلعناصرأهقوهوجمتمع،أييفميةالتنعمليةأسا ألنها تعدواليتالبشريةالطاقاتتنميةحيت

، إمنا اتسع مفهومها ليشمل زيادة الدخل واالهتما  باملستوى فلق تعد التنمية جمرد زيادة دخل األفراد

. التعليمي والصحي والسياسي والثقايف، والتأكيد على متكني املرأة اقتصادياً ا وسياسيًا وثقافيًا

ةاحليامشكالتاإلبداعي ومواجهةكسالتفعلىقادرإنسانإلعدادوالثقافةبالتعليقاالهتما -١

.تمعاجملأفرادبنيالصحيةالثقافةونشرالصحيستوىاملحتسني-٢
.الفرددخلمتوسطزيادةخاللمناملعيشيةاألوضاعحتسني-٣
.ومؤثرأخالقيبشكلباجملتمعالفردتواصلإثراء-٤
وهذه فريقيفوالعملالوقتإدارة: القيادة ومثلالعمللسوقاملطلوبةاملهاراتواكسابهالفردتأهيل -5

 املهارات تؤهله إلجياد فرص العمل املناسبة.

ثق  والتعليق األساسي و األميةحمة من داياطه ببكافة أ كاله وأمن:ا اهتما ً ا كبسا بالتعليق 1

 . الثانوي والفين وحتى التعليق العالي  

تنمية .ية العلمل:ا التعليق العالي يوفر القيادات والكفاءات الالزمة 2

التعليق بني الذكور واإلناث،  :ا املساواة وتكافؤ الفرص يف3

:ا  تولي الدول اهتمامها بالبحت العلمي ومواكبة املعرفة التكنولوجية 4

الطفال ت وخاصة اوفيات اليهتق البعد الصحي  برفع متوسط االعمار وخفض معدال .1

رعاية االمهات واالطفال واملعاقني  .2

لوقائية واخلدمات العالجية االهتما  بالصحة وا .3
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توفس مياة  رب نقية واملرافق الصحية  .4

يعمل االقطاع الصحي علي زيادة قدرة االفراد علي االستيعاب العلمي ورفع قدراتهق االنتاجة  .5

. وزيادة دخلوهق

 .عليمي لصحي والتاانب اجل يؤثرارتفاع  متوسط دخل الفرد بشكل غس مبا ر  علي-أ

ستثمار الحتياج(وتشجيع االالعوز )ا ضد  مانتهتق الدول مبحاربة الفقر وضبط االسعار وتوفس اال-ب

 . وتقليل معدالت البطالة وضبط مستويات االستهالك 

 :عليم والصحة والدخل( تهدف الي نستنج أن االبعاد الثالثة )الت
.زيادة الناتج القومي  .1

. حتدد مستوي التنمية البشرية للدولة .2

لتعليق وي الصحة ويتأثر ال ويف مستالدخ تويتؤثر وتتأثر يف بعضها البعض مثل التعليق يؤثر يف مس .3

. بالدخل واملستوي الصحي

 ل محاور استراتيجيات للتنمية البشرية تتركز حو:
 . القضاء علي االمية-١

 .لتعليق وربطة بسو ق العمل  اتطوير خطط  -2

. حلديثةاكنولوجية ل التلتدريب  واعادة التاهيل واستخدا  الوسائاالهتما  با - 3

 قائية .ة الوالصحتوفس مصادر التمويل  ملشروعات الرعاية احلصية  و-4

.ع  فئات اجملتمتامني الصحي وتوسيعة ليشمل كافة توفس ال -5

 .مل ئة العطوير نظق و روط وقوانني العمل والتعاقدات وحتسني بيت-6

 ؟ لتنميةل احلقيقة الثرة هم  البشر  ـ : العبارة صحة على دلل 
 الن سر نهضة دول جنوب  رق اسيا يرجع للعنصر البشري ..1

ة بسرعة د قوتها االقتصاديطاعت ان تسرتاستة بسكالدليل علي ذلك انة عندما تعرضت تلك الدول الزمة مالية .2

بها  الدولة  التنمية اليت تقو  كل  عملياتاسي لالسيعد الفرد اغلي رامسال وامسي قيمة وبالتالي فو احملرك ا.3

ن ت عليه العديد مأصبحت التنمية البشرية حق أساسي من حقوق اإلنسان وهذا ما أكد
شتمل على م والذي ا 1٩٨6المواثيق الدولية، ومنها عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 

 عشرة مواد أهمها:
 شاركة واإلسها   يفلشعوب املاميع ق لكل إنسان وجلومبوجبه حي اإلنسان حقوق من حق التنمية يف احلق - ١

 .حتقيق التنمية  والتمتع بهذه التنمية 

واتها لتامة على  يع ثرالسيادة اس و تقرير املصيفتفعيل حق الشعوب  على التنمية يف اإلنسان حق نطويي -٢

 ومواردها الطبيعية.

 . يع السكانرفاهية  مر لتحسني املستتهدف إىل ال وطنية إمنائية سياسات وضع يف الدولة حق- ٣
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اح الدولة يف كس مدي جنة ويعددحمعبارة عن رقم احصائي ميثل ظاهرة معينة خالل فرتة زمينه 
 .حتقيق التنمية بأبعادها املختلفة 

ملتحدة عدة دول، وضعت األمق او تأخر القد  أدى تقدمة وأخرى نامية ولتحديد مهناك دوًلا مت ا: ان نالحظ

 مؤ رات لقيا  مستوى التنمية البشرية .

معدل الفقر -مؤ ًرا منها : متوسط الدخل ١٩إىل ائيمت حتديد هذه املؤ رات يف برنامج األمق املتحدة اإلمن- 

مؤ رات التعليق . –املالمح الرئيسة للصحة 

مية مؤشرات التنمية البشرية :اه 

 ضل احللول .ا لوضع أفهيًدن متتشخيص وحتديد حجق املشكالت للوقوف على الوضع الراه .1

 قيا  مقدار استفادة اجملتمع من خطط التنمية. .2

 معرفة مدى تقد  أو تأخر اجملتمعات. .3

دخل ...(. -تعليق  –حة ) ص بعاد األ د منالوقوف على ما حتظى به أو تفتقر إليه الدولة يف بع .4

األجل. ة وطويلةقصس هدافمتابعة وتقييق اخلطط والسياسات الالزمة لتحقيق األ .5

خرى الفرد من دولة أل متوسط دخل خيتلف،و مؤ ًرا جيدا للنمو االقتصادي للدولة يعد الدخل الفردي

 .بالوطن العربي

 :ويات  اربع مستي اىللقومتصنيف الدول العربية حسب متوسط نصيب الفرد من الدخل ا

 ليبيا –عمان  –قطر  –اإلمارات  –السعودية  مرتفع

 املغرب –ر اجلزائ –تونس  –االردن  –سوريا  –مصر  مرتفع متوسط

 منالي–السودان  –جيبوتى  –العراق  –مثل موريتانيا  منخفض متوسط

مثل جزر القمر منخفض
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االقتصاديالفقرومن أنواعهة،الدوليفاالقتصاديةالتنميةومؤ راتمقاييسأهقمنيعد

.األبعادمتعددوالفقر
:اد ما الفرق بني الفقر االقتصادي والفقر متعدد االبع

 االبعاد متعدد الفقر االقتصادي الفقر
ليوا ين يفالدخل الذي يقل عن دوالر"  

 للفرد"

ساسيةسان األناإل حالة تتصف باحلرمان الشديد من حاجات

 تصادي.قف االمشولية من التعريوهذا التعريف أكثر 

 مب تفسر ارتفاع معدل الفقر االقتصادي يف مصر ؟
 الزيادة السكانية الكبسة -2اخنفاض الدخل القومي   -1

عد  االستقرار السياسي -4 قتصادي،اخنفاض معدالت النمو اال  -3

الدولة مب تفسر :ـ اهمية مؤشرات الصحة على      
 . حيجلانب الصاول يف س عن مدى تقد  أو تأخر الدتعكس املؤ رات الصحية الكث.1

لتعليق  و املادى البعياد كاا   أى القرياب  ى املدتؤثر يف خطط وسياسات الدولة يف  يع اجملاالت سواء عل.2

. والتنمية االقتصادية بصفة عامة

٢٠١٣مل ل العامن إ الي الناتج احمللي اإل الي لدو ٪  6.5بلغ املتوسط العاملي لإلنفاق العا  على الصحة  .1

وكوبا( ريكيةتحدة األم:ا )الواليات امل الصحة على إنفاًقا الدول أوىل من .2

 نفاًقا على الصحة   :ا              ) غينيا(أدنى الدول إ 

 ظلت إذا جديد مولود يعيشها أن يتوقع اليت السنوات عدد"   به  يقصد

حياته فرتة طيلة حاهلا على والدته عند الوفاة معدًّالت

 سنة؟ 70الي  45ن مبية مب تفسر ارتفاع متوسط العمر املتوقع يف الدول العر
يات حتسن الرعاية الصحية مما ادى اىل  اخنفاض معدل الوف .

مفهوم خط الفقر
د االدني  من الدخل الذي حيتاجة الفرد او االسرة حيت ميكنة من اشباع حاجاتة االساسيةهو احل

الدولة ميزانية من الصحي اجلانب على ينفق ما جمموع يشمل
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 ؟ ـ أهمية مؤشرات التعليم مب تفسر :
 .....(  تومعدل الوفيااء ،طبمعدل األ:ا هلا تأثسها يف اجملال الصحي مبؤ راته ) 1

لعمل مما حيسن ملهارات الالزمة لملعرفة وااتلك مت :ا يوفر بدوره القوى العاملة املؤهلة املدربة اليت2

 . مستوى الدخل القومي

 . املؤ رات التعليمية تعكس مدى تقد  أو تأخر الدولة:ا 3

٪٫٩٣، ويف الدول العربية حوالي  ٪٫٩٤على التعليق حنو  العاملي اإلنفاق نسبة متوسط يقدر .1

وأيسلندا ، كوبا            التعليق على إنفاًقا العامل دول أوىل .2

هورية أفريقيا الوسطى  إنفاًقا الدول وأدنى .3

 نيا() غي:ا                 الصحة على إنفاًقا الدول أدنى .4

 -أ

ة.ذه الظاهرة السلبيهقضاء على لى العمل تعد من أهق مؤ رات قيا  التنمية، لذا تسعى الدول للع 

تنمية، ت الاالتهتق الدول بتحديد نسبة هذه الفئة لدورها املهق يف جم

 ع.تمأعداد املتعلمني، أسهق ذلك يف منو ورقي اجملكلما زادت

خل ويتضامن ثالثاة أبعااد هاي الصاحة والتعلايق والاد        ١٩٩٠دليل يصدره اللنامج اإلمنائي لألمق املتحدة منذ 

 . ،ويقا  مستوى هذه األبعاد بأربع مؤ رات

جمموع اإلنفاق العا  على التعليق مان احلسااب اجلااري  ايقصد به :

دخل القومي اإل الي ومن رأ  املال ،وحيسب بالنسبة املئوية من ال

) أو الناتج القومي اإل الي (.

قاادرين  سنة فماا فاوق وغاس     15 نسبة السكان البالغني من العمر"   به  يقصد

. علااااااااى قااااااااراءة وكتابااااااااة  اااااااال بساااااااايطة يف أي لغااااااااة    
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لادول مان   ايساتخد  يف ترتياب    لصحيح وهاو اواحد تراوح قيمة دليل التنمية البشرية بني القيمتني الصفر وال

عظماى  ملؤ ار مان قيمتاه ال   اماا اقارتب   ية كلحيت درجة التنمية البشرية فيها، حيت ترتفع التنمياة البشار  

 . وتنخفض كلما اقرتب من الصفر

 ةة البدنية والنفسيالمة  الصحس ن مؤ ر توع احلياة  عند امليالد قد اليعل الضرورة عن مدي أ  -1

مة مهاارات  فراد املعرفة وتنياكساب اال عدل امية البالغني ال يعكس مستوي التعليق ومدي مساهمتة  يفم -2

   .21القرن 

 . العدالة يف التوزيعلناتج القومي ال يعكس نصيب الفرد من ا-3

 شرية ؟تنمية البل الدليلس ما النتائج املرتتبة علي  االنتقادات اليت وجهت 
خاري  رتكاز علاي مؤ ارات ا   وامناا لل  لبشارية اادي ذلك لظهور ادلة اخري ليست بدياًل عن دليل التنمياة  -

 .والفروق بني اجلنسني منها 

دول ذات تنمية بشرية 
مرتفعة جدًا 

هاونج   – النارويج  –جلنوبية اكوريا  –دولة منها الواليات املتحدة  47تشمل 

االمارات   –كونج 

السعودية  –البحرين  –اجلزائر  –اللازيل  –لبنان  –دولة منها ماليزيا  47مل تشدول ذات تنمية بشرية مرتفعة 

سوريا   –ن االرد –اهلند  –الصني  –دولة منها مصر  47تشمل دول ذات تنمية  بشرية متوسطة 

اثيوبيا   –جزر القمر  –جيبوتي  –اوغندا  –دولة منها كينيا  46تشمل دول ذات تنمية بشرية منخفضة 
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 عرف ينهما مسطح مائي يبمني يفصل ىل قسق إآسيا، وتنقسماليزيا دولة أسيوية تقع يف جنوب  رق قارة

شرق األسيوي، مية يف الإلسالاول باسق حبر الصني اجلنوبي تعد ماليزيا واحدة من أهق الد

 التنمية بعد التنمية قبل
زياا  ُسنة كانات مالي  40قبل حنو و

 ميةناتصنف ضمن الدول الفقسة وال

  عملت من1970ولكنها منذ عا 

طاااط مخساااية متعاقباااة خاااالل خ

اء رتقاللتحسني الوضع االقتصادي، وا

 مبستوى املعيشة

 الوضع للتحسين ماليزيا بها قامت التي االجراءات ما

"  الماليزية التجربة معالم اهم" االقتصادى

% وزاد متوسط دخل الفرد 5الي  %50أ:ا خبفض معدالت الفقر من 

 . أمثال ماكان علية10

 . ليةعأمثال ما كانت  4ت ب:ا زادت قيمة الصادرا

وهي أقل من النسب  %2.7الي %10ج:ا مت خفض معدالت البطالة من 

. %4العاملية 

 بعد ماا  %94ي مني التعلد:ا اخنفضت نسبة االمية حيت  وصلت عدد امل

 . %50كانت 
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: الذكية المدرسة
لطالب من التواصل ايات متكن برجمب وعبارة عن مدرسة مزودة بفصول إلكرتونية بها أجهزة حواسي

إلكرتونيا مع املعلمني واملقررات الدراسية .

 في(  أ

 مجال

 التنمية

 البشرية

  الدخل د إىل املساواة يفشرية تقوالب تنميةال» تقو  فلسفة التنمية يف ماليزيا على فكرة أن 

 منتوفس الضروريات من الغذاء والعالج والتعليق واأل ،

  ملرضىطلون عن العمل واالعااء ولفقرق اهأن يكون أول املستفيدين من هذا النمو االقتصادي .

البشرية التنمية في ماليزيا حققتها التي النجاحات اهم

 : التعليم جمال
  يف جمااالت العلاو   ياة كابسة  ت مالاالهتما  بالتعليق والبحت العلمي حيت خصصت اعتماادا  .1

 والتكنولوجيا

ورة التعليمياة املتطا   لاى الانظق  عفتااح  االن تأسيس معاهد تدريب املعلمني والتدريب الصناعي. .2

 )مثل النظق الليطانية واألمريكية(.

 الذكية. املدار  يد مناستخدا  التقنيات احلديثة واالجتاه حنو إقامة العد .3

البلادان   لياباان وغسهاا مان   اراسة يف ا للددعق املنح التعليمية، حيت أرسلت العديد من أبنائه  .4

املتقدمة،  

 عية.لو  الشرة العإىل األزهر الشريف لدراس ا  جعت على زيادة البعثات .5

 استقدا  خلات أجنبية يف كافة مستويات التعليق. .6

 : واالجتماعية الصحية الرعاية جمال
 ة.فة باملناطق احلضريليلة التكلاكن قإنشاء املساكن للفقراء وتقديق قروض بدون فوائد لشراء مس.1

ة الصاحية لألمهاات   يف الرعايا  انياة اء وتقاديق خادمات جم  دعق معظاق األدوياة الايت يساتهلكها الفقار     .2

 واألطفال.

 السلكية.وواالتصاالت سلكية  رافق النقلمة، و توفس مرافق البنية األساسية يف املناطق النائية الفقس.3

ة ، واألنشاطة الزراعيا  تطويرالرياف لوجهة متوفس فرص عمل للفقراء وتقديق اعتمادات مالية ملشروعات .4

صة بالفقراءاخلا

 المجال ـ:ب

 االقتصادي

ركزت على التنمية الصناعية للخروج من دائرة الفقر، .1

لاة  واد اخلاا  إىل دو صدرة للما مائية مرت مبراحل خمتلفة حتولت خالهلا من دولة زراعية بد .2

، عاليةت التكنولوجية الللصناعا صدرةمتقدمة حتتل املرتبة التاسعة عاملًيا بني الدول امل

أكثار   العامل مبا فيها غلب دولهت ألاستطاعت ماليزيا أن حتقق طفرة يف الصادرات اليت اجت .3

 الدول تقدًما.
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 البشرية التنمية جمال يف
 مبدأ المكاشفة :ـ 
 يف للبادء  وذلاك  راحة،ص بكل ملاليا باملوقف امواطنيه إلعال  املكا فة مبدأ اللازيلية احلكومة اتبعت .1

 .للتقشف ياسةس تطبيق

 علاى  والقضااء  ناة املواز عجاز  ساد  بهدف لدوليا النقد صندوق خلطة وفقا للتقشف برناجًما اللازيل نفذت .2

 يف الثقاة   انعادا  علاى  اءالقضا  يف وسااهق  املوازناة  عجاز  خفاض  إىل التقشاف  برنامج أدى وقد الثقة أزمة

 . اللازيلي االقتصاد

 دعم الطبقات الفقيرة:ـ 
 فضلأ بشكل شالعي من لتتمكن اللازيلي بالشع من أسرة مليون ١١ إىل الدعق من فيديناملست عدد وصل

 ربطت الدولة خطط تنميتها الصحية واالجتماعية بالتعليم 
  رطًًّا منتظق بشكل طفاللأل حاتواللقا لاألمصا على باحلصول وااللتزا  بالتعليق االلتحاق فأصبح

 دعقال على الفقسة األسر حلصول أساسيا

 عدالة التوزيع في الثروة :ـ
 الدخل، يف التفاوت من واحلد رالفق اربةحمل اسرتاتيجية خطًطا املتعاقبة اللازيلية احلكومات وضعت .1

 وزياادة  األساواق  تعاشان إىل يؤدى مما واألجانب احملليني األعمال ورجال املستثمرين حقوق محاية مراعاة .2

 .العمل فرص

 االقتصادية التنمية جمال يف ب
 المجاا الصناعي : 

 (ستساداال على االعتماد من بًدال التصنيع) سياسة على الرتكيز .1

 مان   اركة  اآلن يلزاللا ومتتلك الطائرات،و السيارات صناعة املتقدمة التقنية بالصناعات ًاالهتما  .2

 .العامل يف التجارية طائراتال تصنيع  ركات أكل
  ياااااةالزراع خلاااااا ا املاااااواد علاااااى القائماااااة البسااااايطة الصاااااناعات بتنمياااااة االهتماااااا  .3

 . والنسيج واجللدية الغذائية الصناعات مثل واحليوانية

 المجاا الزراعي : 
 اكهالفو نواعأ وبعض لنبا صولحم مثل راعاتالز بعض يف والتوسع الزراعي اإلنتاج ووسائل سبل حتسني

 المجاا السياحي : 
 هرجانات،امل بسياحة يعرف السياحة من خاًصا نوًعا اللازيل ابتكرت .1

 الايت  اجلماهسياة  ناات املهرجا ياق طر عن الحتفالا يف اخلصوصية  ديد  عبيًًّا تراًثا متتلك دولة اللازيل .2

  ،املبهرة االستعراضاتو أللواناو واملوسيقى باالسام برقصات الشوارع يف اجلماعي االحتفال من حالة تشهد

 .النمو من ًدامزي وحقق لةالدو اقتصاد اشإنع يف أسهق مما سنويًًّا، سائًحا ماليني مخسة جذب يف نجحت .3
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 ة،واحد لعملة وجهان اسةوالسي قتصادفاال لألما  نميةالت عملية دفع يف مهما ًا دور الدولة يف السياسي االستقرار.1

 ماليزيا عا ته لذيا النسيب تقراراالس حالة إىل يشس فقط وزارة رؤوساء مخسة ماليزيا قاد عاما اخلمسني خالل.2

األساا   اكل  لفيدراليا النظا  قرارإ خالل من ونوالقان املؤسسات لةدو وترسيخ الدميقراطي النظا  إىل التحول.3

 القوي اللازيل اقتصاد عليها قا  اليت الصلبة واخللفية

 وجاذب  احمللياة،  راتاملادخ  لنماو  ةمواتيا  بيئاة  فار و واللازيال  ماليزياا  من كل يف االقتصادية السياسات استقرار.4

.ًاألجنبية االستثمارات

 يف التفااوت  ومعاجلاة  واخلادمات،  السالع  مان  لألفاراد  احلقيقياة  الادخول  زيادة يف مهما ًا دور احلكومي للتدخل.5

ماليزياااااااااا يف خاصاااااااااة اجملتماااااااااع فئاااااااااات  ياااااااااع باااااااااني النقااااااااادي الااااااااادخل

 لذلك الستثماراتا وتدفق اقواألس تحف إىل يؤدي امم التنمية لتحقيق ضرورة آخر اقتصادي تكتل يف االندماج ا:1

علية يطلق ادياقتص جتمع لخال نم. خلارجيةا االقتصادية السياسات مستوى على متميزة خطوات اللازيل خطت

 قشر جنوب دول وجتمع بياألور االحتاد بعد العامل؛ يف اقتصادية قوة أكرب رابع وهي ( mercosur املريكسور) ـأ:

 .الشمالية ريكاأم لدول االقتصادي والتكتل آسيا

 ( الربيكس BRICS)عليها يطلق اقتصادية جمموعة واهلند والصني روسيا مع الربازيل شكلت كما - ـ:ب

 والتعاون احلرة التجارة لتشجيع  apec ياهلاد احمليطو اسيا لدول االقتصادي التعاون منتدي يف ماليزيا  اركت ا:2

. اهلادي  احمليط ودول أسيا منطقة يف االقتصادي

ة،التنمي أهميةب  اهسي وعيو حقيقية  عبية بإرادة قامت نجاح جتربة هي اللازيلية التجربة.1

للازيليا االقتصاد فىتعا حتى لتقشفا سياسات أعباء حتمل من هو الفقسة بطبقاته اللازيلي الشعب.2

 وأن التنمياة،  عملياة  مان  املساتهدف  هاو  املواطن بأن الشعور وتعميق الشعيب، التأييد على ماليزيا حكومة حرصت.3

.  اااااااااااااايء كاااااااااااااال قباااااااااااااال عليااااااااااااااه يقااااااااااااااو  الاااااااااااااابالد تقااااااااااااااد 

 . والديين يالعرق بالتنوع االعرتاف هو املاليزية التجربة نجاح عناصر أحد.1

 هاذه  عاالج  ضارورة  علاى  والتوافاق  تمعاجمل فئات نيب والتعليق الدخل مستويات يف ةحقيقي اختالالت بوجود اإلقرار.2

 . االختالالت

املساااااااااؤ يف واملشااااااااااركة اجلمياااااااااع حقاااااااااوق السااااااااالمي،حفظ التعاااااااااايش حتقياااااااااق.3
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تنميةال ضاياق حلل سيةاألسا الوسيلة هو العربي االقتصادي التكامل

يةاخلارج تالتكتال ومواجهة ناحية، من العربية الدول يف

العمال  اعلينا  جاب في لشاملة،ا العربية الوحدة إىل وصًوال أخرى ناحية من 

ربيةالع الدول كل يف التنمية لتحقيق طاقتنا بكل

التنمية تواجه اليت التحديات على التعرف ذلك ويتطلب 

 االطلنطاي  االاحملايط  حايت  زاجارو   وجباال  لعربيا اخلليج من(أفريقيا-اسيا) قارتني يف العربي الوطن ميتد-1

 كق 13احتةومس جنوبا ندياهل احمليط حيت طورو  وجبال مشاال املتوسط البحر ومن غريا

 النباتيةو املناخية االقاليق تنوع الي ديا مما مشاال 37.5 حيت جنوبا2.30و غربا 17و  رقا60 مابني ميتد-2

 ياتحكق  أنه كما جي،التكنولو  والتقد ملتنوعةا مبواردها القديق العامل قارات بني العربي الوطن يربط *-3

التجارية ريةالبح واملمرات املسطحات أهق يف

والغرب الشرق بني التجارة طتنشي على عملت واليت السويس قناة حفر العربى الوطن موقع اهمية من زادت-4

 أهمية أكسبه امم( الزراعيةو دنيةواملع باتيةالن) الطبيعية املوارد من عديد العربي الوطن ميتلك -

 :والعاملي احمللي املستويني على اقتصادية

العربي االقتصادي التكامل
 يف املشاارتك العربااي العماال هااو

 جمتماع  خللاق  االقتصاادي  اجملال

 وغاياااات مقوماااات لاااه واحاااد

 دون حيااول ال واحاادة اقتصااادية

 والسلع والعمالة األ خاص تنقل

األماااااااااااااااااااااااوال ورؤو 
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 والصامغ  القطن،كا  للصناعة ةالالزم زراعيةال املنتجات بعض وتصدير إنتاج جمال يف العربي الوطن مكانة.1

والفواكه، والتمور وزيته، والزيتون العربي،

 ساد  يف علمياة  طارق ب منتجاتهاا  غاللواسات  تنميتهاا  أحسان  ماا  إذا تساهق  أن ميكان  حيوانياة  ثاروة  ميلك.2

للخارج منها يفيض ما وتصدير العربية الحتياجاتا

والبوتاا  ناك والز الرصااص و واملنجنياز  كاحلدياد  واألماالح،  املعاادن  وبعاض  الفوسفات من كميات إنتاجه.3

.اعيةالصن للدول منها كبسة كميات وتصدير احلفرى، الوقود إنتاج

الريااااح وطاقاااة الشمساااية الطاقاااة مااان مساااتقًبال االساااتفادة جماااال يف هائلاااة إمكاناااات امتالكاااه.4

 متقدمة مكانة ليحتل تؤهله أن ميكن وتأهيلها تدريبها أحسن إذا كبسة بشرية قوى العربي الوطن ميتلك

مقاأل عدهقبسوا ُتبنى يتال الشباب من القوى هذه ثلت من أكثر وأن خاصة العامل يف

: العربي اإلنتاج ضآلة -١

 املتحادة  كالوالياات  مةاملتقد لدولا بإنتاج لعربيا اإلنتاج مقارنة عند بوضوح العربي اإلنتاج حجق ضآلة وتظهر

 .العربي للوطن احمللي الناتج أضعاف ستة حنو هلا اإل اىل الناتج يبلغ حيت

 العربية جيةاخلار التجارة حجم -٢

 امما  متواضاعة  نسابة  وهاي  الدولياة  لتجارةا جمموع من ٪٨ سوي العربية اخلارجية التجارة حجق يشكل ال حيت

 .ملستقبلا يف املخاطر من ملزيد العربية الدول يف التنمية مصس يعرض

: البينية العربية التجارة ضعف -٣

 مان  ٪٧٠ ثلمت عةاألوربيةللمجمو البينية التجارةف  نةوباملقار العربية، التجارة حجق من ٪١٠ عن يزيد ال حيت

 التجارة إ الي

: للخارج العربية االقتصاديات تبعية - ٤

 األنظماة  اتسامت  لكلاذ  ونتيجة ج،اخلار من يثةاحلد التكنولوجيا مكونات استساد يف اإلفراط إىل ذلك ويرجع

 بالتبعية العربية االقتصادية

:العربية األسواق بني الفاصلة ديةاالقتصا املسافات تباين -5

 منها وأكثر باهظة ةاملكاني افاتاملس لقطع لفةالتك جعلت اليت العربية الدول يف املواصالت وسائل نقص بسبب

األجنبية والبلدان العربي البلد بني

: العربية للدول اخلارجية للتجارة السلعي الرتكيب حمدودية - ٦

 لطبيعي،ا والغاز النفط مثل للتصدير معظمها سلًعا إال تنتج ال العربية األقطار -

 شروبات،وامل الغذائية املواد وتشمل واردات،ال جممل من ٪٤٨ من أكثر وتشكل استهالكية الواردات معظق -

 .الواردات جممل من ٪٣٤ حنو( عداتوامل اآلالت) اإلنتاجية السلع من الواردات تبلغ حني يف -
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 ستغاللاال الطبيعية املوارد استغالل وضعف التقليدي الزراعي اعالقط على الرتكيز - ٧

: لالستنزاف وتعرضها األمثل

 هيكال  يف ياة التحويل ناعةالص مكانة اضواخنف واضح بشكل االستخراجية الصناعات انتشار ذلك على ويدل

 .العربية الدول ألغلب القومي اإلنتاج

:والتكنولوجيا املعرفة نقص -8

 . ٪٢٤٫٥ حنو العربي بالوطن األمية نسبة بلغت -

 لادينا  أن الارغق  علاى  كنولوجياا، الت ونشار  العلمي البحت دعق مع التطوير من مزيد إىل حتتاج التعليق نوعية -

 . يةعامل جناحات حققوا العرب والعلماء الباحثني من كثس أن والدليل كبسة تعليمية قدرات

 عربىال الوطن يف التنمية جهتوا التى تالتحديا كثر على ـ: املرتبية النتائج ما

 لعربي،ا الوطن كانس بني والثروة دخولال يف التفاوت من ومزيد للخارج، التبعية من مزيد  ا:1

 واخلدمات، األساسية املواد أسعار يف ارتفاع ا:2

 . العا  يالقتصادا األداء يف وتراجع البطالة، ومعدالت التضخق معدالت ارتفاع ا:3

 تمنظماا  بقياا   وذلاك  يةوالتنم صادياالقت لتعاونل حماوالت املاضية األربعة العقود خالل العربية الدول  هدت

 التمويلياة  ؤسساات وامل لصاناديق ا قياا   جاناب  إىل العربية البالد خمتلف يف ومتخصصة متنوعة عربية واحتادات

 . أهداف عدة هلا وكان ةالعربي
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ربية، وا العالد المنطلق تصبح قضية التكامل االقتصادي العربي على رأس أولويات من هذا

 :ويتطلب ذلك االتي  
  <ثنائي بشكل وأ العربية الدول ةجامع صعيد على سواء ،قومية رؤى على قائمة عربية اسرتاتيجية تصميق .1

 العاملية تحدياتال مواجهة من نهامتك صاديةاقت كيانات مظلة حتت العربية االقتصاديات اندماج ضرورة .2

 . والتسويق لالتموي حيت من املشرتكة التكاملية العربية باملشروعات واالهتما  قوية

 .ي،العلم بحتوال املعلومات، تكنولوجيا لتطوير وواضحة  املة خطة وضع .3

 والتطورات التغساتب امجالل لكت ربط وعد  ربيةالع اخلالفات عن املشرتك العربي االقتصادي العمل حتييد .4

 املنطقة تشهدها اليت السياسية

 .خرىاأل لدولا خاضتها اليت العاملية التكاملية التجارب من االستفادة .5

 .يةالغذائ فجوةال لسد مال ورأ  وعماله زراعية أراضي من العربية الدول إمكانات استثمار .6

 الحتياجات بةاالستجا لىع قائق وتدرييب يميتعل جيهتو خالل من ومدربة وفنية وطنية عاملة أيد إعداد .7

 .العمل سوق

 ستؤدي اليت األخرى يةاالقتصاد كتالتوالت وربيةواأل اإلفريقية الدول مع جديدة اقتصادية اتفاقيات عقد  .8

 .العربية الدول أما  السوق حجق توسيع إىل

 دوري تقييق مع عليها، ومتفق واضحة خطط اللخ من العربية واالحتادات املنظمات بني التنسيق على العمل .9

 . الدول حكومات قبل من إلنجازاتها
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